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 لخدم

 يتلا يهو ةعبسلا اهتادلجم يف « مالا تاراضحلا خيرات » ةعؤسوم ىلع اموي يانيع تعقو ام
 ةطبغلا نم ةوشن ينتلوتىتحسيراي يل «ةيسنُرفلا ةيعماجلاتاعوبطملا» نع «ةيسنرفلاب ًالصأ ترهظ
 باي اهس الو « ةيبرعلا ةبتكملا دْمِيق داضلا ةغل ىلا اهلقن ىلوتي ًارشان هللا مهبلي نا ابعم تينت
 مالعأو نييئاصخالا رابك نم قيرف دانت ماعلا خيراتلا عجارم نم ماه عجرم « ابهنم خيراتلا
 زيكرتلاو ضرعلا نم رسآلا وحنلا اذه لثم ىلع هعضو ىلع اسنرف تاغماج يف خيراتلا ةذتاسا
 . طسدملا هرّسلا نم « اهتفسلفو اهلملعتو خيراتلا ثداوح ليلحت ىلا برقأ وه فيلأتلاو

 هللا ضيقي را يف « باذعلا ىؤرلاو ضارعلا ينامالا هذهل ملستسأ اناو « طنقأل تنك امو
 . باعص نملمعلا اذهنود امم مغرلاب اهل عطقنيو ةلاسرلا هذه, علطضتف نانبل يف رشنلا رود ىدحال
 ش ىبرع رششان نم « اهملع بلغتلا نم دب ال « ٌةينقتو ةئفاقثو ةمحورو «ةملامو ةيبدأو ةيدام : ءابعأو
 بعاصملا بايه ال « ةيديذبتلاو ةيفيقثتلا هتلاسرب نمؤم « هتيهأل نيبتم « باتكلا ةميق فرعي
 . هسفن هل بدن يذلا لمعلا اذه ةيهأب هنم اعانتقا « ناميالاب رماع ردصب اهاقليف

 تاجاح لوح « رادلا هذه بحاص يقيدص عم ثيدح يف « نيتنس وحن نم « اموي تنك

 «ةيفاعتم ةمسد « ةني بتكب « ةببرعلا انتبتكم ديوزت بوجوو « اذه انرصع يف ةيبرعلا ةفاقثلا
 ضرعتسن انذخاو . ةيسنجالا تاغللا نع ًابيرعتو آلقن اماو «افيلأتو اعضو امإ < ةنيصر « ةنيزر
 ملاعلا يف رسثنلا رودو عباطملا اهظفلت فاجنعلا تامجرتلا نم مراعلا ضيفلاو فراجلا رايتلا اذه آعم
 ماعلا يف رصعلا جاتنا عومم نم // ؟٠ مويلا تامجدتملا تحبصأ ثيحب « قاوسالا ىلا اهلزنتو يبرعلا
 يف امل هملاعم كيلع ىفخت ©« لصألل اميشهت ناك نا دعب عاتملا طقس نم مشه اهرثكأو مويلا يبرعلا
 .بيسح واب قر امنود «وطسو ثبعةيلمع يف «ءازتجاو فيرحتو ليدعتو رييغتوبعالتنم ةمجرتلا

 يذلا فسؤملا عضْولاو ةيبرعلا انتفاقث تاجاح ًاعم ضرعتسن انئيب ثيدحلا دتما نا دعبو
 : الئاق لأسيو "يلا هرظن ددسي يبحاصب ذا « يبرعلا ملاعلا يف « موبلا ةمججرتلا ةكرح هيف ىدرتت
 سيروم قارشا تحت تردص يتلا « ماعلا تاراضحلا خيرات » ةيخيراتلا ةعوسوملا فرعت له »
 رمأ يف كيأر امو » : لاقف . « ةساخلا يتبتكم يف يدنع يهو « معن تلقف -9 هيزورك
 ةعوسوم لقن ناذا « داتقلا طرش هنود امنا » ليمج لح » : تلقف . « ؟ ةيبرعلا ىلا اهتمجرت

 ةحفص ةئامنامث ىلع . .بزب داجم لك ةمخض تادلجم ةعبس نم فلأتت عاستالا اذه لثم ىلع ةيخيرات
 يضتقي « ةماخضلا هذه ىلع اعورشم نا . ريسيلا رمألاب سيل ةحفص ه٠ اهتاحفص عومج غلبيو
 نيصصختم ةسنرفلاو ةيبرعلا نوديجي نيمجرتملاو ةلّققَّدلا نم ىفطصم قيرف اهنم ةديدع طئارش هل
 بلق «هلك اذه ىلاو « اذه قوفو « ةلوصوم ةاناعمو ريرم دلجو «ةلئاط ةيلاس تاقفنو « خيراتلاب
 يبحاص يف تسرفتو !ذه تلق . « ةيبرعلا ةفاقثلا ىلع ةرينلا ةريغلاو « يبحلا « يملا ناميالاب رماع
 ١ . ةمزع قدصو انامياو ًارون ناعشت هبتيعب اذاف

 بحر ىرا دعب ىبرعلا ءىراقلا ىلع لطي ةيخيراتلا ةعوسوملا هذه نم يناثلا دجملا وه اهو
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 جارخالا نم ةبيشقلا ةلحلا هذه لثمب الفار « ةضاملا ةئسلا رخاوا يف < لوالادلجلا ملطمب « ةرارح

 . مركح لذبو ليوط دبصو رهسو ةيانع نم لذب' ام « هجارخا ليبس يف لذب نا دعب < يفحلا
 لصالا ىلع صرحو دبج نم باتكلا اذه ةمجرت قفار ام ىلع « دوهشلا ريش وهو « هللا دهشد

 تلقن يسنرفلا لصالا يف ةملك لك نا ميرككلا ءىراقلل دكؤن نا نكمي ثيحب « لقنلا يف ةقدلاو

 دقتلا نايف اندنع كش الو .دّلقعت واةمجع وا ةكاكر اود «ةقيشر ةحمحصتلبس ةرابعبةيبرعلا ىلإ

 دهج نم رفسلا اذه جارخا ذفنتسا ام سانلا فرعي ثيحب لمعلا اذه يف هتءلك لوقيس يمادلا
 تلحت يتلا تافصلا ضعب نم يهو « طبضلاو ةقدلا نم وحنلا اذه لثم ىلع جرخبل ةيانعو رهسو

 1 . هب تدارفت امو « توريب يف « تاديوع راد تاروشنم هب
 يبدالا دقنلا بيحرت نم ةعوسوملا هذه نم لوالا ءزجلا يقل ام ضعبب انه هونن نا انل بيطي

 ركفلا لاجر نم ةعيلطلا يق وهو «يروعاتلا ىسيع ذاتسالا روهشملا نيطسلف بيدا رشن دقف , هل

 ةحفصلا يف «زدوكأ وبلوي ددع ف «ءارغلا « بيدالا » دلي يف ةماك « موبلا « ندرالا يف بدالاو

 : تاديوع دمحا ذاتسالا رادلا بحاص ًابطاخم ليام 6 .٠ - هو

 ال «ةصاو“ ةنيمأ كامجرت يف « ةسيفنلا ةساعلا راثآلا هذبب ةببرعلا ةيتكملا تد”وز دقل د

 ريبكلا دهجلا اذهب موقت كنا لعأ انأو ... اهب تبتك يتلا فورحلا ريغ يف لصالا نع فلتخت
 لذبت امو « ليوط ربس نمو « لصاوتم ءانع نم كلذ يف هبقالت ام فرعأو « درفنم مخضلا

 نمو كلمعل يريدقت نم!فعاضت هذه يتفرعمو « لام نم « ربسلاو قرعلاو دهجلا بناج ىلا هبف

 هيلا تفرصنا يذلا رابجلا مخضلا لمعلا كلذ < يريدقتو يلاجعا نم ديزيو , هب ريبكلا يباجعا

 تردصا يذلا « ماعلا تاراضحلا خيرات » ةعوسوم رشئكيلوت وهو «ةيحضتو لذب لكب «ًاريشا

 ةقانالا نم ةعئار ةلح يلو «ريبكلا مطقلا نم ةحفص ٠١ ةبارق يف « لوالا مزجلا نآلا ىتح هنم

 وجرا اناو . ًاقح كماةهاو كتيانعب ريدج باستك وهو ... باتكلاب كتيانع ةدش ىلع ةلادلا

 ىلا رقتفت يتلا ةيبرعلا ةبتكملل ةسيفن ةورث وهف . هئازجأ عسمج زاجنا. ىلع هللا كنبعي نا اسلم

 ةيبرعلا ةيقاقثلا تاسسؤملا ريدقت نم كلمع دجي نا لمآو . عماجلا مخضلا رثألا اذه لثم

 ةصلخملا دوهجلا نا ركذا ناو « اذه لوقا . ةلملجلا كتمدخو كرابملا كدبج- ءىفاكي ام ءارقلاو

 ... اهعيجشتو « اهتأفاكم متي نم دجت نا ردني
 اك اهنم ائيش لاني ال صلخلا دبتجلا رشانلا نكلو « باتكلا ءاقدصأ زئاوج نانبل يف مدنع

 ...«باتكلا لها» نم وأ «باتكلا ءاقدصأ» نم هدحو فلؤملا ربتعت ةسمجلا نا . فلؤملا لاني

 « فلؤملاو باتكلاب اهماها رشانلا مثبت اهتيلف . كلذ لثم رشانلا ربتعت ال اهنكلو . يرداال

 بردلا يف يملا ىلع كعجشيو « كسفن جلثي ام  ناميالا فعضأ وهو  اهريدقت نم لانت كارأل
 . « كتمأل هيدؤت يذلا لمعلا ةميقب انمؤم ادهاجم هكلست يذلا ليمنلا

 ةعوسوملا هذه جارخا متي نا هعم ىنمتن هينامأو هلامآ يررعانلا ذاتسالا كراشن ذا نحتو ظ

 . ةليصالا ةيخيراتلا تاساردلاو ةيبرعلا ةفاقثلل ةمدخ وحنلا اذه لثم ىلع « ةيخضيراتلا |
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 تكرالا) مشا

 طسونلارحبلا ةدجوو برغلا





 خوزب ىلا ىندالا قرشلا ةراضح يف مالكلا ةعوسوملا هذه نم لوالا داما يف انلوانت
 اه « ءارولا ىلإ يلق ىرقبقلا دوعن نا « برغلا ةساردل ضرعتن نحتو نآلا انيلعف . ةمنارصنلا
 . ةنس فلأ نم برقي

 نم ناك اذلو . هلكيهو خيراتلا ماوق وه ينمزلا تبقوتلا

 ذشأيو تيقوتلا اذه ماكحأ يعارب نا فلؤملا تابجاو ىلوا
 تايرجاملاو عئاقولا طبارت اهماوق « تاقلحلا ةقحالتم ةلسلس خيراتلا نا "الإ . ةيعرملا هلوصاب
 ءابشالا ةفرعم تناك اذاف . ةلحترملا لواحلا نع ءونت « اهريثي يتلا اياضقلاف . ابعاونا فالتخا ىلع
 «لاخلاو . ىعداو ءرمال ىدجا «اهليلحتو «اهصحفو « عئاقولا مهفتف « اهنم دب ال يتلا رومالا نم
 ام ةبسنب الا اهترصاع يتلا تايندملا ىلع فوقولا يعدتسي ال اهرهوج هانتكاو ةراضحلا مبفت نا

 دق هنا الا « دحاو يفارقج ىدم اهمظتني بوعش كلانه . ةراضحلا هذه يف زراب رثا نم اهل ناك

 تارثؤملا هذهو . يحطسلا عونلا كلذ نف اذه نم ءيش ماق ناو « تالصو قئالع اهنيب موقي ال
 يطعت « ةءاطعم تايندم كلائه . نيعم هاحتا تاذ يه ام رادقم الا نأشلا نم اهل نوكيال دق

 يف وه كلذ . هنع سبقت وا هنم يه ذخأت اماق نكلو اهدي تاذ نم وا اهتاذ نم ريثكلا « ريغلا
 اذكهو . يبرملا وا بذبملا رودي « اهنم ةقحالل ةبسنلاب تماق يتلا ةيدقلا تايندملا لاح عقاولا
 .عابتألاو توديرملا اهسدقي يتلا ديلاقتلاو فارعالا نم اهل ال كلذو اهيلا رظنلا سانلا فلأ
 ىرا الا « ضعبب اهضعب لاصتالا اديدش امه « اعم ارفوتي نا نم دب ال ناذللا نالولدملا ناذهو
 .رخآآلا نع اهدحا لصفنا ام اذا رارمتسالاو تابثلا ىلع ىوقي ال نيكملا يقطنملا اهطبارت

 ةبسنلاب ةرياغلا ىندالا قرشلا تايندم عضو لعفلاب وه اذه

 ماع لبق آًئاق تايندملا هذه ضعب دهاشن اننا ذا 6 برغلل
 تانندملا هذهو .دمعب نم ولو « اهب هتنراقم نككمي ام هلك طسوتملا رحبلا يبرغ يف سيلو « “”.. ٠

 رعشت ال « ردن اه الا اهبابش نم ددحت نا نود « ةطشان ةيح « ةبقاعتم « ةلواطتم ًالابجا رمتست
 اهترطبس طسب لاح يف ىتح ةرواجلا ناداملا نم ةاطملا تارثؤملاو ةديدجلا ىوقلاب رعشت اماق وا

 يه يلا ىندالا قرشلا تايئدم اما ؟ ةطساولاب لمعت ةدعب تارثؤأ حتفنت اهب فيكف « اهملع

 نم ابمدقت ام.الا ذخأت الو سبتقت ال يبف « ةماع قرشلا ةعقر ىلع ابقبس امم ًادبع ثدحا
 . ديلقتلاو سبقلا وعدي ام اهرظن يف رخأتملا برغلا يف سيلف . ةرياغلا تايئدملا

 ضارا ىوس « برقلا ىلا اهنم ةعقاولا راطقالا يف ىرت ال < صاخ عونب ةيئانوبلا ةيندملاف

 يخيراتلا اهتيقوتو تايتدملا خيرات

 ىندالا قرشلا تايئدم رارمتسا
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 « رهدلا فورص اهل تنكمو فورظلا اهنم تحنس املك اهيلع عقت « راثتسالاو راعتسالل حلصت

 ىلع لوصحلاب ايراجت اهنالغتساب اهنم ثعنق الاو « ىفاكلا ددملاب ىلا 37 رثا يف يلاوجلا اهلا لسرقف

 .تاواضرخو علم نماربلا لمحت امو اهاعرتصم ايف قت اقوس اهلج بيف ضرالا ليصاع
 لعفلاب يبف « هيلع ةظفاحملا وا هل مائهالا قحتسي د ًائيش راطقالا هذه يف ىرت الف « كلذ ادع امو

 تغلب امب لوقعلل ريحا « تاويالا ددعتملا « فارطالا يمارقل قرشلا اذبف . ابتم ائثيش ذخأت ال

 رطيسملاو «ةرابج تازاجنا نم ققح اب بولقلا عماجمب ذآلا « ىمعنلاو هافرلا نم هتاراضح هبلا

 ضرفي يذلاو« ةيماسلا تالافتحالاو ةدابعلا كسانمو دئاقعلا نم نايدالا هيف تغلب اب لوقعلا ىلع
 عبشي نأ ديعب دبع ذنم فرع «قرشلا !ذهءاهتايمعمو ةعببطلا رارسا ىلع هعالطا ةدشل مارتحالا

 . ةبدنجالا تاراضحلا ىلع عالطالا ىلا ديدش قوت نمو « ةفرعملا ىلا شطع نم قيرغالا يف ام

 د.ق ىلع روص نوكتت ادب ؛« ًالثم ةحاطرق نم 0 ل

 ليق « رتم ناك « ريبكلا ردتكسالا نا ةيخضراتلا رداصملا ضعب يورتو ! مهتم لحارم

 وا ةيقيرفالا ةراقلا لوح فافنلا رح « هلاجرو هلمحت ةعساو ةلمحي مايقلا ةركف «ليلقب 19

 هبش ربع نانوبلا ىلا اهنم دوعيل ( قراط لبج ) لقره ةدمحا ىلا « ةجاطرقو رصم قيرط نع

 قيقحت ينودقملا لهاملا عاطتساو محلا حص ولف . ايلاطياو ( اسنرف ) ايلاغو ( ايئابسا ) ايريسإ

 ىلع كلذ داعل « حوبمللا هلايش تدوار املاطو هنهذ يف تمسترا يتلا ةيفارغجلا ةروصلا هذه ملاعم
 عيطتسي « ام ٌررما كلانه ناك ولف .اهتدرفق اهتعبط يتلا ريغ تازيمو صئاصخب ةشلهلا ةراضحلا
 يذلا هسفن ردنكسالا وه ناكل «نشوشحللا برغلا يف اهب عافتنالا نكمي ةءوبخت راكفا نعفشككلا

 ناريا الب هلفاحج تحاتجاا انيح ةفاقثلاو ملعلاو ركفلا تاءوبخم نم يفش ام فشكي نأ فرع
 الو ًايبرح اغوبن « بيرق وا ديعب نم « هيئادي نم مهنيب نكي مل نيذلا هءافلش نا الا . ةعساشلا

 كلم نم رادقالا مهل تضيق ام ىلا اوفاكتساو « مهل ابخود يتلا يضارالا يف نيلماخ اوعبق «انفاقث
 ةراضحلا لبق نم ابتماقا يتلا طباورال نيكمتلا ىلع ةينيلحلا ةراضملا ترصتقاف « ناطلسو
 , ديتعلا ييسالكلاو مدقلا اهخيرات نم نيزرابلا اهيرود يف ةيقيرغالا

 ثتايندم نم ددع كلانه لعفلابو ,ءاطعلا عنمي ال ذخالا مدع نا ريغ

 ةيبرغلا تايندملا تعجش « ىرحالاب «وا تدما ىئدالا قرشلا

 رحبلا يضوح نيب لصفي يذلا قيضملا هاجت ايقيرفا يف تماق دقف . سقلاو ذخالا ىلع « ةئشانلا
 يف ماق يذلا يقيرغالا دوجولاو . روص ةئيدم تاءاشنا ىدحا « ةحااطرق ةنيدم « طسوتملا

 « ةيلقص ةريزجو ايلاطيا يبونج يف ترهدزا يتلا ةينانوبلا تارمعتسملا نم ديدعلا اذهب ًالثمم برغلا

 يلاوجلا هذه نم ديدعلا مادق ا « اطاشنو ةيويح ترخز ةينائوبلا لاوجلا نم ةلتك نع رولبت

 برغلا ىلا ثعب 8 يماسلا قرشلاف . اهببونجو اينابسا يبرغو ابلاغ يونج يف ةيناثوبلا
 طيحلإب اهفيكت يف ترصتقاو « اهنع ترطشنا يتلا مالا ندملا ةلكاش ىلع مظتنت تذشا تايلاحي
 ترثأ « ةدديدج تائيبو ةديدج- ةبرت يف ةئشانلا ثاستحملا هذه نا الا . ىندالا دل لعدد

 برغلا ىلع طسوتملا قرشلا ريثأت
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 ناك اب كلذو « اهنيب تشاع يتلا بوعشلا ىلع « ءانعالو دهج ريغ يف « ابفرصتو اهكلسمب ًاقيمع .
 . ةيسايسلا مظنلا نم اًئيش اهلوح ترشنف « نأش ولعو ومس نم اهب معنتو اهلمحت يتلا ةراضحلل
 تاداقتعالا نم ريثكلا ترشت اك « اهشيع يف امدستعتو اهب ذخأت تناك يتلا « ةيداصتقالاو

 . اهيلع اوراسو تارمعتسملا هذه ناكس اهب لاق يتلا فارعالاو قاوذالاو راكفالاو

 يأ « ةروادملاب تب تاريثأت « ةينانوملا يلاوجلا هذه لضفب.« هلك اذه بناج ىلا ثدح دقو

 مهتطساويو . . ةرساسلا رودبنويجاطرقلاو قيرغالا ماق ذا «تايندملا هذه يلثم دوجو نع لزعمب

 . ًاريبعت لقاو «فولأملا نم ءاوطنا رثكا قرشلا هوجو نم ابجرو « كاذ ذا « برغلا ناكس فرع

 كردنل <« ىرغصلا امسآ نم آلصا ءاج ليج كسورتالا نا نيلئاقلا عم لوقلا يرورضلا نم سيلو
 . « قرشمتم » رودب رم « مدقلا يقيرغالا نفلا هونصك < يسورتالا نفلا نا فيك

 فخئتس اهنم دحاولاف . ةاواسملا نم دحاأو مدق ىلع اسيل نيلماعلا ننذه نا لاقي قحلاو

 . برغلا نم طسوالا قرشلا تاينده اهيف سبقت يتلا تالاحلا يف ىتح هيردزيو رغنآلاب «لعفلاب

 اهرصانع ريختت الو اهجذامت راتخت ال يبف . ةيقرش ةبرت يف الا لغوت الو قر مت ال اهروذحف

 روطتت ةيقرشلا تايندملا هذه ضعي نا طق هبف ىرامي ال يذلا رمالاو . قرشلا نم الا ةموقملا

 رثكا فورظ نم ديفت فيك تفرع نا دعب « اهلثم برغلا تايندم تفرع اماق ةثيثح ىطخم

 ةراضحلا مس يف دوجولا ىلا اهتقبس يتلا تايئدملا هتققح يذلا مدقتلا نمو «ةمءالم
 .ةايحلا رايضمو

 اهلاونم ىلع جسنيو اهمسرقي ًاروصو «اهمبلتسي جفامث اهنع دبعبلا ماعلل تايندملا هذهتمدق اذكهو

 يذلا نيحلا يفق .عادبالاو قلخلا وحن عفدنتو ةايحلا هيف ىرشتستو يعولا هدنع ظقشسي امدنع

 يتلا لثملا نيب تفتلأو اهتعمج يتلا تارابتخالا « ةدحاو ةقتوب ىف « ةينيلهلا ةيندملا هيف تغرفا

 ام عقولا ديدش نم اهل ناك ةيلاثم ةفلإ يف هلك اذه ربصىلا تدمع«ىندالا قرسشلا نادلب نع اهتذخا

 نم دحلا تأر امدنعىتتح « اديعب هعم رثأتتو هب فكنت تحارف «ةئش ةئشانلا برغلا تايندم رحس

 . هبجو يف فوقولاو هل دومصلاو « ريثأتلا اذه

 قرش نعو « هباكر يف رئاس برغو دئار قرش نع مالكلاف . ةالاغملاو انانإ كلذ عمو

 .لولدملاو «ىنعملا تاقرافم نم ريثكلاب بهذي «هنم سبتقمو هل ذداتتم برغو « مّتلعم بكلبم

 هذه تقد نا دعبف . مات كلذ سكع ىلع رمالا لب « سبقلا اذه يف هتلاصأ دقفي نل برغلاف

 سيسر اهيلا بد امدنع «دوعلا ةبالص اهنم ديعت تايناملا هذه تحار « تقرتساو آليوط ةلاصالا

 نيذه ىلع رادقالا تضق نا ىلا < يحيسملا دبعلا علطم يف هديدج نم طاشنلا اهيف شاجو ةايحلا

 سبقلا ةكرح تناك خيراتلا اذه ىلاف . سكاعم لقتسم لقتسم هاجتا يف اهنم لك ريسلاو لاصفنالاب نيملاعلا

 ينمزلا قرافلا ريربتل ةيافك ةظحالملا هذه يفف . يفنافقتثلا لقحلا يفامسالو « رارمتسإب ةطشان

 ةيروطاربمالا مايق ليقف . ةيخيراتلا ةعوسوملا هذه تاداجم نم يناثلاو لوالا'دلجلا نيب يئادبلا

 مهافتتو اهنيب امف فراعتتو « ايسفنب اهسفن يفكت « ىندالا قرشلا تايندُم تناك « ةيئامورلا
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 تايندم مهفلواحن اثبعف . ًاقلطم مصي ال سكعلا نا الا « برغلا تايندم ىلا فرعتت نا لبق

 . ديجلا ابخيرات ىلع « بثك نع علطنو قرشلا تايندم سردن ل ام برغلا

 طيترت ال ةقرافم برغلاو قرشلا نيب ةمئاقلا تاقرافملا نم 0320

 0 ا ا ا يي
 يفق . ةدحولا وحن اهب ريسلاو روطتلا ىلع تايندملا ربحي لا لا

 «ةيسايس ةدحو ءاشنإ ردنكسالا عاطتسا«دالبملا لبق ثلاثلا نرقلا علطمو عبارلا نرقلا رخاوا
 ةرؤصب « اهبوعش تبعل ىنلا راطقالا هذه نم اهتاموقم تفلأت « هدعب نم هؤافلخ اهيلع ظفاح

 ةدحولا هذه لظ يفو . ىندالا قرشلا خيرات يف - اضراع سيلو - أزراب ًارود «ةلاعف < ةريشابم

 قرشلاف . اهعباطب هتعبطو هلماكب قرشلا ىلع تنميه ةدحوم ةيندم تزرب ةيسايسلا
 دقف . ةيفارغجلا لاصوالا عطقتم « نيماعملا قلخ نم ةروص وا ةفيص درج دعب ل ؛ يكيسالكلا

 اك - اهيئاوش < يح نئاك لكك اهل  ةضبان « ةيح « ةبعقاو ةقيقح دحاولا قرشلا !ذه حبصأ

 لءاضتي ام «ءلملا نمو تالايكلا نم «ةزيحتملا ةدحولا هذهلو .هصقاون «مئاق يرسشب عمتجم لكل

 . لبق نم «خيرانلا يف اهرئاظن نم فرع وا'ماق ام لك س اهلايح

 . اهنع يضاغتلا وا « ابلهاجت نكمي ال تايندم مايق ةبقحلا هذه يف «برغلا دهش دقف « لاحلاو

 « فحت لو امري بضنت م برغلا اذه يف ةعدبملا ىوقلا نا الا « رثدناو خاش اهضعب ىرا عم

 خيراتلا ابفتلغ دق « ةرهازلا كسورتالا ةراضح تناك اذاف . طحتلا وا مقعلاب بصت ملو

 ةّيندف « نيعلا ىأرم يفو « ًايرط رطاوالا يف لازب ال اهدبع نا عم « نايسنلا طمقب اهفلو

 ليبسلا اذه يف « تعطق « اهرودب امورو «اهراهدزاو اهوهز ناّبأ يف « ىرخالا يه ةجاطرق

 ةلق نم اهروتعي ام مغرلاب ةلئاه ةيدام ةوق « مهتيحان نم « نويلاغلا فلؤي نيب « ًاديعب عطوش

 مايالا نم امري اهغواب نود لوحم ام سيلو . اهسأبو اهشطبب بعرلاو عزفلا تثعب « مظنتلا
 ةدحو هيف تمت يذلا تقولا يفف . هريشش ىشخي اعبعب « لعفلاب « كاذ ذإ حبصتف < ىحترملا مظنتلا
 تتوافت «ةنيابتم تايندم نيب اعزوم « لاصوالا عطقتم « اتينش برغلا ىرن « ىندالا قرشلا

 هيبش « كاذنآ برغلا مضوف . نمزلا ربع اهقلطنم فالتخاب ابتيوح تفلتخاو « اهروطت ةحررد

 وا ةتس وحني كلذ لبق < طسوتملا رحبلا قرش ملاع هيلع ناك يذلا عضولاب « هوجولا عيمج نم

 بيرق نم « هتنراقم نكمي ام ىضقناو ربغ يذلا برغلا يضام ءارو سيل هنا عم « نورق ةعبس

 رحب ضوحو « نيربنلا نيب ام دالبو «رصم يف ترهدزاو تهز يتلا تاّيندملا هذهب < دنعب نم وا

 . مظع قوفت نم هتغلب امو « هحيإ

 « برغلل هيوم همر نم رالرإ لات لاف رام نم عرار كن خو 502 0
 مسقلا اهمظتني يتلا ةيخيراتلا ةبقحلا اهب تداع يتلا ىربكلا ةليصحلا نا ذا امر

 مدع نم مغرلاب « عسواو لمثشأ ةدحو دادعإ يه « دجلا اذه نم لوالا 1
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 ةدحولا نا الا . ريغ ال ةسايس ةدحو « يرمعل اهنا الإ . اهيف نارباو نيربنلا نيب ام دالب لوخد
 هذه ةلاحلاو « دب الو . اهصقنت ال رسيلا لماوع نا عم اهتاذ ةعرسلاب متت نل ةيراضحلا وا ةيندملا
 يتلا تاكالملاو رثطألا اهسفنل قلخت نا ىرخألل حاتيف « نيتدحولا نيتاه نم ةدحاو ثودح نم
 عواطل دّبم « لبق نم ردنكسالا هققح يذلا نيبملا رفظملا حتفلاف . مدقتلاو روطتلل اهنم دب ال
 ةيوقلا ةدحولا قيقحت نم نكم يذلا وبف امور هب تماق يذلا ربكالا حتفلا امأ . ةينيلهلا ةيندملا

 . دالملا لبق لوألاو يناثلا نينرقلا يف ةينامورلا ةيروطاربمالا اهتفرع يتلا

 لبي يتلا دودحلا ءارو ام ىلا « دعبألا دحلا ىلا « انه « ةيخيراتلا ةيمتحلاب لوقن نأ انيلع
 اذه يف ريسلا هل ردو « رودلا اذه بعل هل بتْك برغلا نا ررقنف « خرؤملا قطنم ابيلا

 ٠ لصالا يقرش اهضعب « قورعلا ةفلتخم « ةيرشب رصانع لعف نم وه « اذبك ريصمو . هاجتالا
 نم ةبناجم ةمعن وأ ةبه ةيآل نيدع ريغ رودقملا ريسلا اذه يف برغلاو . اثم ةجاطرقك « ةأشنلاو
 هملجتو برغلا زورب مهضعب درب دق .ةد”رفم ضئاصخو زئارغ نم هبف زكر امب كلذو « ةعيبطلا

 اهنا . ةخوخرشلا باصوأ ىناعي ىرشلا ذخأ ائيب ©« ةطشان تاردقو ىوق نم هيف ام ىلا هيماستو
 ليلد فلأ انابحا اهحرجو « ليلد ةئام ائيح ابضهاني بوعثلا ةأشنل ةدساف ةرظن « يرمعل
 هذه فلأ نفف . ينامورلا حتفلا ةياكح « باوصلا ىلا قالطالا ىلع أرط اهيرقأ لعلو . ليلدو
 ءىجافملا نا حيحص . مماح رود « عقوتملا ريغلو ةأجافملل «اهبارحم ىلا اهباب نمو «اهئاي ىلا ةياكملا

 . ةيسايسلاو ةيركسعلا فالحأأللو برحلا عقاول مزالم رصنع « نابسحلا يف سيل امو ءىراطلاو

 «دحاو فلح نم رثكا نا اندجو «خيراتلا تايرجام يف ايلم انرظنو ليصافتلا انضرعتسا ام اذاف
 . لوبجملا ردقلا ريض يف وا تيرفع فك يف اهريصم ناك « ةدحاو ةيبرح ةعقوم نم رثكا ناو
 فنتكي لوبجلا ردقلا انيق . افينع ًامدص ةيبرح ةكرعم وا ةعقوم قطنم مدصت رومأ كلانه

 ًالثم نانوبلا يف .ايركسع لغستلا ىلع ةمخرم اهسفن ةلودلا ىرت « ايسامس ًافرظ وا ادبرح ًاعضو
 اينابسا لئابق دضاهب ضبنت يتلا ةيبرحلا لاممالا جئاتن ربظت نا لبق < ىرغصلا ايسآ يف وأ

 لاصوا نيب ابيب دشت ةيبونجلا ابلاغ نم اهل ةيالو امور ءىشنتف « سأبلا ءادشالا نييروغمللاو
 نرق وحن نم « اينابسا يف ةرفظملا اهشويج ابتخود يتلا تاحوتفلا نيبو ايلاطيا يف اهتابالو

 «'امور ةساس فو . ىرغصلا ايسآو اينودقم ةيبالو ءاشنا نم نيئس ةدع دعب كلذو « فصنو

 نم ًاريثك نا فيك كيري < كل هبرضن لثم نم رثكا « ءاوسلا ىلع « ةيج.راخلاو اهنم ةيلخادلا

 نم ,كاك اك « ددرتو كش عوضوم حبصت تداك « ةيئاهن اهرابتعا امورل نكما يتلا جئاتنلا
 ةدحولا تناكله :لءاستن نأ حصي «اذه دعب .قحام رطخ يف هلك دالبلا لبقتسم لمحتنا اهنأش

 امور باسحلو « ؟ عساولا قاطنلا اذه لثم ىلعو « ؟ ةعرسلا هذه لثمو « ؟ متنل ةينامورلا

 . ةجرحلا ةلئسالا هذه نع باحالاب ببحم نم ًارورغم افزاجم نوكي دق ؛ تاذلاب
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 هتفلب يذلا روطنلاو يقرلا نم 2 ريظن الواهف هيبش ال ةروص انل تمدقف « مزاجلا عطاقلا

 , اهبهاضي ام فرع وا ابلثم

 يف زرابلا اهرود انه تبعل يتلا ةيقرشلا رصانعلا انفرغ نا دعب « اعابت ضرعتسن نا انملع

 ايلاطيا ىلع اوضافا نيذلا كسورتالا ماوقا « هيف تكراش يتلا ةيبرغلا رصانعلاو «ريصملا اذه

 يف يقنيفلا راعتسالا اهأشنا يتلا ةأشنلا ةيقرششلا ةنيدملا هذه«ةجاطرقو « اللاع اهمجن عطس ةيندمب

 تسرا يتلا امور ًاريخاو « ةئشانلا امور ماعم ىلع ءاضقلاب مهخيودت دده نيذلا نييلاغلاو < برغلا

 . طسوتملا ضيبالا رحبلا ضوح ىلع اهتروطاربما دعاوق



 لوألا باتحاا

 مرهماىلع نويولغملا

 تول ) سعفش)

 ع5»ا50الت5 حفكسورتألا ةَكيدَم

 .ةيفارغجلا تاسسملاب هماتهاو هسسحت ًاريثك قوفي ةساسلا روماب هسسحتو ناسنالا روعش
 فنرا ةمات ةفرعم فرعي وبف . سيلك ري يرصاعم نم ةفاقثلا طسوتم ًامقيرغا « ًالثم « ذخأنل

 نا ًاعنتقم مسي وهف . ضرالا هجو نع ضرقنتو خيشتو مربت مث « روطتتو ومنت كلاملاو لودلا

 « يلا طيا لصا نم نويرادا نوفظومو دونج اهماوق طسوتملا رحبلا ىلع ةرطيس مايق ثاكمالاب

 ريغتلاو لدبتلل ةضرع اهتالوادمو ةيفارغجلا تاحلطصملا نا اماتلبجي اذه انيحاص نا الا . ًالثم
 هبش ىلع « ايلاطيا ةلك قلطت نورق ةعبرا دعب نأ :هل لاقو مهدحا ماق ام اذاف .'روطتلاو

 مالكلا اذه عقو ناكل « بلألا لابجرو ينيريتلا رحبلاو يكتايردالا رحبلا نيب عقت يتلا ةريزجلا
 فنرا دعب هوامعتساو يفارغجلا جلطصملا اذه اوفرع قيرغالاف . ةقعاصلا عقو نم دشا هيلع

 فنرا نود < ضرالا نم ةعقرلا هذه يف ةلمعتسملا ةينطولا ةيكحملا تاجبللا ىدحأ نم هوءاست

 ظفللا اذه قلطا سودوريه نأ الا . هب متأنو هيلع لوعن ًاليصا ًاردصم كلذ تابثا يف دمتعن

 عسلتن نا بعصلا نم سيلو . اهاوس نود « ايربالك ةعطاقم ىلع « هل هلاعتسا ىدل « ينارعجلا

 فورصل رظنلاب * نامورلا لاجلا يف مث « لوا ينانويلا لاجلا يف « حلطصملا اذه لولدم عسوت

 فصتتنم دعب يا « ليلقب رصبق سوبلوي دبع لبقو ..ةيلاتتملا ةنامورلا تاسسؤملاو تاحوتفلا
 « مويلا مسالا اذهب ةفورعملا ةريزجلا هبش ىلع « ايلاطيا ٠ ةماك تقلطا «داليملا لبق «لوالا ترقلا

 .بلألا لابج دودحت تح« 26 وبلا لبس اهنق ام

 0 يذلا تقولا يفف . ًازمر هذاختا نكمي روكذملا حاطصملا لولدم يف روطتلا اذهو
 . « ايفارغج اريبعت » دعي ايلاطيا نكحت مل « ىلجتلاو راهدزالا نم اهجوا ةينانوبلا ةراضحلا

 م ا قرعلاو لصالا ةفلتخم لئابقو بوعش اهتنطوتسا
 ايلاطيال نكي م«دالبلا هذه ةعقاو ةقيقح امور تلعج يذلا نيحلا ىلاف .ةدعابتم ةيراضح مظن

 ارنوكت مل نيذلا مهسفنا نييلاطيالا نأ ىتح « قيرغالا فرع يف « يلقع وا يركف دوجو ىوس

 ١ اهتيروطاربماو امور - ؟



 .ةيعيبطةدحو ةيآ اهثوري الو ىلعم مهدالب ةبفارغلل اوهقفبل اونوكيإ 6 ةصاخلا نوؤشب الا اونعبل

 اريشت لئالدلا لكف .اهخيراتيف ازراب ًارود بعل «دالبلا كلت بوعش نم ًادحاو ًايعش ناالا
 نوكت دق امدبحون وا دالبلا ةدحو ةركف ناو ؛ ترهدزاو اهيف تماق ةيهاز ةراضح نا

 عبارلا نرقلا لطن ناك اهف . يوسلا هاجتالا اهقبقحت يف اوهجتاو موقلا ءالؤه رطاوخ يف تلاج

 . دبالا ىلا هلع نوبيغيو خيراتلا حرسم نولخم نييكسورتالا انيأز قح دالمملا لبق

 ميدقلا ابلاطيا خبرات - ١

 يه ءاهيف خيراتلا لبق ام دبعو ةيلاطيالا يملا بن ناس اد

 ابييف ثحبلا لاجم انه سيل ةقيقد ةلكشم ريثت يتلا رومالا نم

 يخرؤم نم ةدمتسملاو ابنيب امف ةبراضتملا «ةزاجاولا ةفيعضلا تامولعملا نع رظنلا عطقبف . ًاليوط

 تامواعم اهنا الا . ةيلاطيالا راثآلا ٍلعو ةغللا هقف مع هب اندمب ام ىلع انه لوعن نا انيلع « ناثوبلا
 ترا وجرن يذلا تقولا يفف .. ةيضقلا هذه فنتكي يذلا ضومغلاو ماهيالا ليزت نا نم زجعا

 راثآلا ءاماع ؛ آمانت كلذ سكع ىلع « ىرن « امجولوابفلا ءالع نم «لبقتسملا يف « ًاريثك ديفن
 يتلا ةيرثالا تاسقنتلاو تايرفحلا جئاتن امريثت يتلا ةبراضتملا ءارآلاب ًادبقعت رومالا نوديزب

 سوقطلا ىلع ؟ريثك اولوع مهن را ضيا لاتكلا ءالملا رس نلف نين حار ايدول
 بوعشلا ضعبل زيم اليلد مهثثجاقرحو ىتوملا نفدوسارم نم اوذختاو «ةدايعلاكسانمو ةينيدلا

 ةيخيراتلا راردالاو قطانملل حضاق لهج ماها « لاقي قملاو « انه انك الو . تاراضحلا ضعبلو

 تاداعلا هذه « اهب لومعملا تاداعلا ىلع « انثيدح يف رصتقن نا نم انل دب ال ناك « ةرصاعتملا
 ممم تغلب قح ترمتسا تاريغت يهو « اهليلعت بعصلا نم تاريغتو تاملقنل مضخت يتلا

 . اهب لبعلا داسو ىتوملا نفد ةداع تبلغت ثمح « ةينامورلا ةيروطاربمالا

 رمالا «دالبلا يف ناكسلا رصانع عونت وهءاعم دنكالاو ثباثلا دحولا ءيشلاو

 كسورتالل ةماكب ضرعتن نأ نود ىلجع ةرظن هيلا رظنلل انب ودحي يذلا

 . يكسورتالا دوجولا اهريثي يتلا اياضقللو

 «اينيدرسو اكس روك قريزجو ةيلقص نم طسوالا برقلاو «ايلاطيا نم يبرغلا لامشلا ىلا دجن
 رحبلا بوعش م دن ًالاجا اهتعئن نا نطفلا نسحسو ةكحلا نمو . ةظفاحم ةميدق ةيفارغونثا صانع
 « نييروغيللاك » «:مدقلا خيراتلا ربع اهيلع تقلطا يتلا ةفلتحلا تايمسملا نم مغرلابو .« طسوتملا
 عسوا ةقطنم «دالملا لبق سداسلا نرقلا طساوأ ىتح « لتحت تناك يتلا م اوقالا هبثف رع * يذلا

 اناطيا نم (ريبكم يناجس لمشت تناك ذا « ايروغيل ٠ ةعطاقج مويلا ةفورعما ةعطاقما نم ريثكب
 ماوقالا هذه نيب ةيقرع جئاشو كلانه نا «حجسارلا نم ودبي « بلألا لابج دودح ٌقح ةيلاشلا

 لوصولا نم «ءاسسالا ةساردب تونعي نبذلا تاغللا ءالع نكمتي نا نود « نييرابيالا » و
 . عامجالا زوحت جئاتن ىلا

 ةكباشتم ةضماغ تالكشم

 ةيرصتع ماسنيسف
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 نأ دب ال ءاملاطيا اهب تلهأ يتلةيرسشبلا قورعلا مدقا «كش الو يه يتلا ةيرشبلا ةعاملا هذهو

 ىلا شاكتالاو اهسفن ىلع ءاوطنالا ىلا ترطضا اهنا رهاظلاو . اهتمرب ايلاطيا تحستك ا نوكت
 «طسروالا مسقلاو قرشلا لاهشلا ىلع : نورطبسي اوثاك نيذلا نييبوروالا دنهلا طغض ماما برغلا

 دقو . ةبلقص ةريزج نم قرشلا فصنلا ىلع اورطيس 8 « ةيلاطيالا ةريزجلا هبش نم «بونجلاو
 8 مهناطلم ةعقر عاستالرظنلاب 2 كبيلاطيالا 2 ب نيمداقلا ءالؤه ةسست ىلع توخرؤملا حلطصا

 « ميلح اولح نيذلا مبفالسا نع نوزيمتي 4”ينُسللأ وا يجولوليف حلطصم « نويبوروالا دنهلاف
 اوفلا «اسناجتم الك اونوكي نا نم ًالدبف . اهنوكحي اوناك يتلا تاجبللا دشت تناك يتلا جئاشولاب
 نيبنمسلاو نيثاللاو زنباسلاو ©« .:رويربمألاو < تنيفلا : منيب « ذاخفالاو نوطبلا نم ًاددع

 روهظ ذنم مدحن ثدح ًايئاهن نورقتسي « يناثلا فلألا رخاوا يف ماوقالا ءالؤه ىرئو . مهريغو

 ايلاطيا اولخد مهنا الا «يخيراتلا روطلا

 نم اهواخد امبرلو ةيلاتتم تاجومب
 لئامقلا هذه ضعبو . ةددعتم حاون

 نيبو اهنيب«قرشلالحاسلا ىلع ثرقتسا

 ىلع انلمحت ةنيتم رصاوا نييريّيالا
 رحبلا ربع تءاج امنا اهنا داقتعالا

 نيب لدج روديو . يكتايردالا

 لخد ناك اذا ام لوح « نيخرؤملا

 «ىرخا ماوقا«هتاذ قيرطلا نم «دالبلا

 اهولخد امبرلو 4 نوككت نا ىسع امو

 نم وا « لويرف ةعطاقم ربع لاشلا نم
 . بلآلا لابج ربع «لاهشلا

 ةزرابلا رصانعلا هذه بناج ىلاو

 ددتقرل يح نالعسرم رابارب اناس. نيو... ٠ ةيلاطب "از سرت رسب ناك نم
 نرقلا رخاوا يف ترج يتلا تايرفحلا اتفو ءامرإةيالو ف تزغ بارغا ماوقا دمبابف تمضنا
 .اهيلع .مبليوعت يف ايأر مويلا ءادلعلا براضتي يتلاو رشعمساتلا ينانوبلا خرؤملا ىربو . نيح دعي دالبلا

 يتلا < « ملألا » لئابق نا سذيذيسوت
 طوقسو ةداورطبورح دعياهيلاترجاه ةيوبسأ ماوقا يه ةبلقص ةريزج نم برغلا ىلا ترقتسا
 ايف اهرما راص تارمعتسم نو.قينيفلا أشتا ةيلقص نم :ةيبرغلاو ةملاشلا لحاوسلا ىلعو .نونللإ

 « نماثلا نرقلا ذنمو . ( ومريلاب ) سومروناب : ًالثم اهنم < نيبحاطرقلا نم مهيرارذ ىلا «دعب
 دعب امق تفرع يتلا ةيبونجلا ايلاطيا لحاوس ىلع ًاندمو مهل تارمعتسم نوئشني قيرغالا ذخا

 تنارتوأ قضم ىلا «ًالامث موك ةئثيدم نمتدتما دالبلا نم ةقشيف كلذو «ىربكلا نان ويلا» مساب

 لئابق تءاج مث «يبونجلاو يقرشلا ةيلقص ةريزج لحاس ىلع مهل ةديدع اندم اوأشنا اك « ابونج
 . وبلا رهن لبس يف طهذاخفا ترقتسا ةّيلاغ

5 



 يتلا تاراضحلا هذه نم لك ديدحت عبطتسن ول ىنمتن انك 5

 مل بوعشلا هذه تناك املو .بوعشلا هذه نم لك اهتأشنا

 اهديدحت بعصي « ضعبب ًاضعب تكباشتو تلخادت ىتش تارثؤ تعضخ دقف « ةلزعنم شعت
 ىلع ةيرثالا تارفحلا دعاست نا نم ًالدبف . هترخاو ىلخادلا اهروطت تقاعا « اهتاموقم نيستو

 «اضيا انهو. ةبراضتم تايرظنو تالداجمن م هتراثأ امب ًادبقعت رومالا تداز «ةفشاك ءاوضا ءاقلإ
 ًاثيع لواحت نا نود ًاجذوف اهقوسن ةلثما ضعبب « تايحضتلا نم ريثكلا دعب عنقن نا انيلع
 . اهأشنا يتلا ةراضحلا نيبو بوعشلا هذه نم نيعم بعش نيب قيقد قفاوت مسر

 اعد يذلا رمالا ساحنلا ىلع سانلا لابقاب « ديدجلا يرجاملا رمعلا يف ءايلاطيا خيرات زيمتي
 زرب ىتح يناثلا فلألا علطم غذبي لو . يساحنلا يرجحلا دبعلاب ةبقحلا هذه تعن ىلإ نيخرؤملا
 ( ةيراضأغلا ةبرتلا يا ) راماريتلا ةراضح نوخرؤملا همسي ام روبظ حاتاف ناببشلا لامعتسا هعم
 ةعونصملا خاوكالا معدتو اهتيوقتل ةبرتلا نطب يف ةيوصنملا داتوالل ناسنالا لامعتساب زيمتت ينلا
 رخاوا يف ءاماعلا لصوتو . تاريحبلا يف ةبوصنملا ةيئاملا مثاعدلاب ًاهبشت وا ًاديلقت « نيطلا نم
 يهو - نكسلا تودبل بيتر طيطخت نع « نكامالا ضعب يف «فشكلا ىلا رشع عساتلا نرقلا

 عم « اهلوح ريدتسي ردحنم حفسو قدنخ جراخلا نم اهب طبحي مولا معلا ال ركنتي ةيرظن
 . اهيلع ةدابعلا مسارم ةماقاو «ةماعلا تاعاتجالل ةحاب وا ةحاس داجاو عراوشلل طيلبت

 لجاللملاو سوؤفلا ىلع « تاءاشنالا هذه ةماقا يف نودمتعي ةراضحلا هذه ولثم ناكو
 ىربو . وبلا لهس نم بونجلا يفو «ايدربمل لوهس يف مهتراضح ترهدزاو . فويسلاو طشاقملاو
 اودهش نا دعب « ىري مهريغ نا الإ . لامشلا نم دالملا اوزغ نوحتاف اهلقن ةراضحلا هذه نا ضعبلا
 ةينينبالا ةراضحلا لاعم اهس الو ءايلاطيا يف يناهبشلا رصعلا نم ىرخا تاراضح ماعم
 ينيرغلا عباطلا حوضوب اهبق زربي ةيلحم ةراضح ابأب ( مهين نيئبالا لابج ىلآ ةسن )

 . يمطلاو بساورلاب رارمتساب هفدرت يتلا رهالا نم ديدعلا هقرتخمي لبس يف تماق

 يتلا ةيديدحلا تاراضحلا ماعم نيابت لوح «ءاملعلا نيب لدجلا اذه لثم رأث
 بوعش ىلا اهدرب ضعبلا حارف . دالمملا لبق لوالا فلألا علطم يف تماق

 ًالثم لاحلا يه اي «زنورإلا نم طبسو رود ىلع مهزوثع مدعب كلذ ىلع نيدبشتسم“ ةديدج لئابقو
 ابهيف مت نكاما كلانه نا ظحول دقو . ديدحلا رصنعل ءىجافم زورب وأ « مويتاللا ةعطاقم يف

 عم ىفانتي يذلا رمألا «لوصوم رارمتساب اهنا « لك عطبب رخآ ىلا ندعم نم لاقتنالا
 . ذيدج وزغ ضارتفا

 ةراضحلا » ب ةفورعملا ةراضحلا هذه « ىالطالا ىلع اهربظاو ةيديدحلا تاراضحلا زربا لعلو
 هذم لثمي يذلا جذومنلا لعلو . اينولوب ةئيدم نم لك م دعب ىلع عقي عقومل ةبسن « ةيفوئالبفلا
 نم نيئاعو نم ًالصافلأتت يهو «ةجودزملا لكشلا ةيطورخلا ماظعلا ةرج وه ليثت ريخ- ةراضحلا
 انايحا. عتصق ةرجلا نا « ةبقحلا هذه تايفزخ ةعانص يف بلاغلاو . لفسالا نم نيلفقم فرخلا
 ترثآ دبقف « هتلمعتساو هتربدتو ديدحلا تفرع ةراضحلا هذه نا عمن . ناهبشلا وا زنورإلا نم

 راماريتلا ةراشح تاراضحلا هذه ىلدا

 ةيفوناليفلا تاراضحلا

 ا



 دهاشلاو .هقيقرتو هقرط يف تننفت نا دعب هيلع ليوعتلاو همادختسا ىلع تلبقاف « ناهبشلا هيلع
 تنثك دقف ,. انهاهركذن ةثالثلا ماقرالا هذه « هلع لابقالا ةدشو ةرثكب هلاعتسا ىلع
 نزب « ناهبشلا نم اهلك 4 ىرخا ةادا ٠ ام و اسأف ؛ءال# امنولوب نم برقلاب تماق تايرفح

 لبق عساتلا نرقلا رخاوا يف ترهدزاو تماق ةراضحلا هذمهو . ًامارغولمك ١114 ابعومج
 « ةيلاهشلا ايلاطيأ ءاحنا عبمج يه ةرشتنم « سداسلا نرقلا رخاوأ ىح روطتت تذخا مث « دالبملا
 «راماريثلا» ةراضح ىلا اهودرف«ةيلامش ةراضح اهراتعا ىلا راثآلا ءالع ضعبب ادح يذلا رمالا
 . عطاقت يأ اهبتع تعبنا يتلا كسورتالا ةراضح نيبو اهنيب سلف . ىطسولا ايلاطيا ةراضمسو

 ىلا انب يضفت يتلا ةيفوناليفلا ةراضحلا انماما تزرب اذكهو

 نع لق كلذكحو . اهيعارصم ىلع عجلتن ةيقيرللا ب ةمقحلا

 يا م را

 ابعامتا ىلعسانلا جرد ةداع يهو «سدقلملا عمبرلاب» فورعحعملا «مبتملافرعلا اذه ىلوالا ودبت

 يتلا ةفيلألا تاناويحلاو سانلا دملاوم «ةهلآلل اهبف نورذني ذا «قيضلا ماياو ةديدشلا تامزالا يف
 ةحسبذلا ةداعل « نوئظم وه 5 « ةاعدم ناك رذنلا ءافوو .علاطلا عببرلا لصف لالخ دلوت

 ؛ سدقملا عيبرلا ءانثا دولوملا ليجلا كاكفب ةحيبذلا لادبتسا يرجي ناك اما . نيبارقلا مدقتو
 فراكو .اهب هل ةلص لك عطقو «ةليبقلا جراخ هدرطو دشرلا هغولب دنع «موقلا نع ًاجراخ هلصفو

 لح عاطتقاو ةابحلا ىلا اهقيرط تش ىلع ثممص تايلاج تعلط نا ةداعلا هذبي ذخالا ءارج نم
 موينمسلا لئابق نيب ايلاطيا يف ةداعلا هذه لم دقف . رمالا اهفلك اهم 4« سمشلا تحت اهل
 ىتح قيض قاطن ىلع اهب اولمعو «اهوسبتقاف نيينامورلا ىلا تدتما مهنمو « زنباسلا نيبو نييلبجلا
 اذلو . ىطسولا ابوروا يف نييتلكلا دنع ءارجالا ة ةمعرمه اهدجن انناف « دالملا لبق يناثلا ثرقلا

 . ةيبوروالا دنحلا ماوقالا ضعب دنع اهب ذخالا بلغ عونلا اذه نم ةداع دوجوب لوقلا نم دب ال

 انه سيل « ونارتسباك يدنج » ب ةطبحملا ةدمحالا دحا ىلع ةموقرم ةيرثا ةباتك نم لدتسيو

 اهنودمحو ةباتكلا نوفرعي اوناك نييلصالا دالبلا ناكس نا «اهلمصفتو اهحرش يف دارطتسالا لاجم

 ةباتك يهو « سداسلا نرقلا نم يلا فلا فصنلا يف «لاثمتلا اذه تحن هيف مت يذلا تقولا يف

 نم ولو « فالا يئادبلا ريوصتلا اذه انل فشكيو . ةينانوبلا ةيدحالا نم اهتيدحا تذخا

 ةجاحي ةينيلحلا ةيندملاىرن نيتلاحلا الك يفف. مدقلا يقيرغالا نفلاب هرثأت «سومام لكشبو « ديعب
 « رمالا نم نكي اهمو , ةيلاطبالا ةريزجلا همش بلق ىلا مهتطساوب لقتنتل نييكسورتالل ةسام

 طسوتملا رحبلا قرش تاراضح امعءارو هتفلش يذلا رثالا يف ايلم رظنلا معنن نا نم دب الف
 .ايلاطيا ناكس يف

 ةيلاطيالا تاراضحلا تازيم ضعب

 رحبلا يفرط نيب 2 ةعونتم ةديطو تاقالع دسعب دبع لنه تماق

 « ةيلقص يف اهرثا ةيدقلا تيرك ةراضح كرتت ل ناف . طسوتملا
 ريطاسالا ضعب معزتو . ملاعملا ضعب نيبنيملا ةراحت اهبف تفلخ دقف

 املاطياو

"١ 



 هام ه

 تاجوتنم « قرشلا ليصاحم نم اولقن ام عم « ةيبرغلا طسوتملا رحبلا ءىطاوش ىلا اواقن مهسفنا

 هتفرع يذلا ينقتلا روطتلاو .ةيئانلا راطقالا كلتناكس نم اهعبب وامقيفنت ىلع اوصرح يتلا مهتاعانص

 تايندملا هذه رثأت الو ةريح ةيجحاو اقلغم ارسم ىقبي يناهبشلا رصعلا يف ةيلاطيالا تايندملا

 مهذوفن طسبب قيرغالاو نويجاطرقلا حار امدنع آقمع لماوعلا هذه رثا دازو . قرشلا تاعانصب

 تطشنف « تابلاج نم ابهيف اوأشنا امو تارمعتسم نم اهملع اوسسا اب «مىطاوشلا كلت ىلع

 «© توسقي © طسولاو بونجلا يف ايلاطيا ناكس حارو « ةيراجتلا تاضياقملاو تالدابملا ىلاتلاب

 اقلخ مهتيندم تاقاط دادزتف « قرشلا تاراضح نم < مساو قاطن ىلعو «نيكسورتالاب ةوسا
 ىلع مهرود رصتقا نيذلا نيبجاطرقلا نم اوذخا امم رثكا قيرغالا نع اولقن مهنا الا , اعادباو

 تارثؤملا لابتقال مأيهو ًاقيمع مهيف رثا يذلا ينامورلا نفلا ةعورب اوذخا دقو .ةرسمسلاو لقنلا

 . اهيف يقيرغالا رثالا روغ دعب ىلع عطاس ليلدو لدع ةداهش ةيلاطيالا تايدحالا يفف . ةينيدلا

 هذم ةماخض نم نكي اهمو . ةينانويلا ةيدحيالا قيرط نع مبيلا ةيقينيفلا ةيدحتالا تربعف
 قيرغالاو نويجاطرقلا ءاج . ءارمتسالاو ليثمتلا دح تغلب اداقف ابعاستاو تاسايتقالا

 مهتزه دقو «اهيدق ايلاطيا يف اهمحأرب ثحتفت يتلا ةينطولا تاراضحلا ريثكب قوفت تاندمب

 مدع «كلذىلعدهاشابعاعشإ نيمأتل ديما يعسلا اهل اوصلخيو اهوعرب نا اوبأف ةينطولا مهرعاشم

 نا اوضفرو « نيدينع نيثحايل قيقدلا اهبطخن ىدبت يلا ثاحاقللاو تارثؤملا هذهب ُمبئارتكا

 لبسيل «نوبمعي مبلبج يف ةرياربلا ءاقيا نيرثؤم تايئدملا هذه رشت ليبس يف دهج يا اولذي

 حار دقف . رثا نود قبب م ةيلقص يف مدوجو نا لاقي قحلاو . ةرخسو ةيغش مهاعتسا

 «رذجلا ويويسأ مهو «مهنيب ملألا لئابق ايس الو « ةريزجلا هذه يبرغ يف نويئادبلا ناكسلا

 نا « نمزلا نم يأل دعب اوثبلي مل مث « ةيقينوبلا ةراضحلا تارثؤمل « رمالا ءىداب يف نوعضخم
 «مهتريزج يف مهلازعنا «هنوجبني كلسملا اذه درمو . ةريزجلا قرش ناكسب ةوسا « اوقرغأت

 دض « اهب اوماق يتلا بورحلا « نييجاطرقلاو قيرغالا ةكراشم ىلع « ًارايتخاو اعوط مهلابقإو

 كسورتالا نع رظنلا عطقبف . ةيلاطيالا ةريزجلا هبش يف متي اذه نم ائيش دبشنو , بارغا ةازغ
 بوعشلا نيب ًادحاو ابعش رن ل« مهل ديدشلا مهئادعبو قيرغالل مهتسفانمب اوربتشا نيذلا
 هتامظنمل ركنتي «مهنم ًادحاو ابعش ىرن ال انثا م « ةيموقلا هتغلل وا مالا هتغلل ركنتي ةيلاطيالا
 ةبسنلاب ًاموي ايلاطيا حبصت مف . هيف ةينطولا حورلا دحجيو «ةيدئاقعلاو ةنيدلا همظنو ةيعاتجالا

 . لبق نم ئرغصلا ايسآ مهل تناك ام «قيرغالل

 نويقينيفلاو . اهيلع ةيبرحةلمحيموقيناك امدنع « ةيلقصيفهفتحيقل «سونيم كلملا نا ةيقيرغالا

 ىلع كلذ كرتي نا نود هعوقو نم دب الام عقوو رودقملا مت اذلو

 ءىطوم امل تأثنا نكت ملام « ركحذي رثا يا اهسفن ةجاطرق
 نم ديدش طغضل اوضرعت نا ىربكلا.نانويلا قيرغا ثيلي لف ٠ ةيلاطيالا ةريزجلا هبش يف مدق

 ىلا ةنطاقلا بوعشلا عم هجول ابجو مهسفنا اوأر كسورتالا ىلع مهتبلغ دعبف . كيلاطيالا لبق

 ةيئاثوبلا تارمعتسملا طاطحما

 فب



 ةعزفم اوحصأو مهتكوش تيوقو دعاسلا مهنم دتشا نيذلا « نينبالا لابج ةلسلس نم بونجلا

 يف ةقزترم اولمع نا دعبف . ةيلقص ناكس نم قيرغالا دض هوقال يذلا حاحنلا رثا « مهناريخل
 ماق دقف . اهدايسأ ىلع اهتدارا لمت نا تعاطتسا ةبردم بئاتك اومظتنا © قيرغالا شوبج
 « 744 ماع « انيسم ةنيدم ببنب ( سرام برحلا هلا ) سوترمام هلالا ةدبع - نيترمأملا ةقزترم

 اوٌراج « نينمسلا لئابق نم 4 بلاغلا ىلع « ةقزترملا ءالؤه ناكو . مه ىنكس راد اهنم اوذختاو

 نم نيرمالا « كاذ ذا « يلاعت تنرات ةنيدم تناكو . اهشيج- يف لمعلاو ةزوقاريس ةمدخ يف ةيلقص

 تارمعتسملا تدب اذكحهو . ةئيسلا مهتالماعمو ةضيرعلا مهعماطمو مهتنعو ااريج ناوفنع

 اهنأث فعض نا دعب «لالحمضالاو لاوزلا ىلا نيسوق باق نمىندأ «برغلا يف ةيقيرغالا يلاوجلاو

 لالشو «ةبج نم ةجاطرقدض ةيلقص يف اهرامتتضاخ يتلا سورضلا بورحلا ءارج نم ايلاطيا يف

 ابتلعجو اهتك,نأف <« ضعب ىلع اضعب اهتدعقأو تارمعتسملا هذه تماقأ يتلا ةيمادلا تاعزانملا
 . شعنملا ابمالسو ةذقنملا اهترطبس « ةيوط بورح دعب اهيلع تطسبف « امور مق يف ةغئاس ةمقل

 يف تمهاسف « قاقثلاو يسايسلا راهدزالا نم ركذي ًادبع ةيقيرغالا يلاوجلا هذه تفرع دقو

 يفف .ةيركفلاو ةئنفلا نيئيجولا نم ةشنملحلا ةراضحلا رشنو ءالعاب «ةيدجم ةروصب «سداسلا نرقلا

 - ءانثأ عبارلا نرقلا لالخو « سذينومياد لآ مح نابإ « دالبملا لبق سماخلا ليجلا علطم
 نا الإ .بتاجلا ةسبملا ةيروطاربمالا نم ًاعون اهل ءىشنت نا ةزوقاريس تعاطتسا« مدقلا سوسند

 ءيش لك نا ةقيقحلاب . عيارلا نرقلا فصتنم ذنم « يلاوجلا هذه يف تشفت طاطمنالا عئالط
 تارمعتسال قيحسلا يغاملاو « ةزونكملا اهزونكو « ةميدقلا اهتاراضح : ايسآب قيرغالا ىرغأ

 سئنروك تغاطتسا . هحيإ رح يف اهتابح ةرئانتملا رزجلا ةرثكو رحبلا لحاوس ىلع اهوأشنأ يتلا

 وثرت انيثا لعج ام نأشلا رطخو وأشلا دعب نم تغلب يتلا « ةيلقص يف ةزوقاريس ةنيدع ءىشنت نا
 نم ةلطحملا لحاوسلا ىلع ةيرغملا ةيقيرغالا رضاوحلا مايق نا الإ . ءاهتشاب « ةنيفلا دعب ةنيفلا « اهيلا

 ردقلا لعف نم نككي م « اهنم ًالطع تيقب هب ةيبرغلا نانويلا لحاوس انيب < ههتإ سحب ىلع < قرشا
 يفو « اهبلا رسآلا مهفوشت يف قيرغالا رمتساف . لايخلا لعف نم يوقلا اهبذج ناك الو « مقاغلا

 يموقلا يعولا رشثنو ةظقبلا ثعبب < نورعشي ال ثيح نم « اوهاس نا دعب «قرشلا وحن مهعلطت

 نا ثبلت ل تاقاطو ىوق يهو « اهيف ةنماكلا تازدقلاو ىوقلا كيرحت ىلع اولمعو « ايلاطيا يف

 . مهججو يف تبضتناو مهدض تلمح

 كسورتالا ؟

 غلبت مذا « برغلا يف قيرغالا ا عتيما ردقل ما

 7 ل ا

 . امامل الإ مهل ضرعتت ال ناو كسورتالا نع احب ضيفتسن الآ ىلع نآلا ىتح انصر . ةئراط

 ناو



 ايلاطيا يف اهلاثمأ نم ماق ام ًاريثك ت'زب راهدزالانم ايلاع اوأش اهوأشنأ يتلا ةيندملا تغلب دقف

 . طسبتب ةيندملا هذه سرد نم نآلا انل ةحودنم ال ثمحي . ادق

 ابيلع داّتعالاو اهيلا نوكرلا نكمي يتلا رداصملا دودحس « انه نيبن نا انثل دب ال

 يذلا ظفحتلا بجوت ثيح رقفلاو صقنلا نم يبف . كسورتالا خيرات ةساردل

 . هب سفتلا انذخاو اذه انئثحي يف هانمزإ

 موصخف «اهوفلخ يتلا ةميظعلا ةيندملاو كسورتالا خيرات سردبنوينامرلاو قيرغالا متها

 نع لدي /يذلا: ئىطمازا لوا «ةعشاو: ةزريش اب اهصأل ىردصم وكلب اهتم ءىزاحت ةماه ثاعأن

 « اهركذل ضرعت ىلا نيسخلاو ةئماثلاو ةئاملا بوعشلا نيب ةعساو ةساردب كسورتالا صخم نا

 عضو يذلا سويدويلك روطادبمالا وبف اهنم يلاثلا اما . ةليوط ةساردب ةسامسلا مهتمظنأ صخف
 اهريغكص رداصملا هذه نا الإ . ءزج ٠” يرقي بانك وعرب نبل تركلا رحال موسرملا هباتك

 را <قبي لو « اهب تحاطأو رهدلا يديأ اهب ثثيع « ةعدقلا ىرخألا قئاثولا نم

 ىوس «تايندم نمةعدقلا ايلاطيا تعلطا ام رهزأو ىهزأ دعت يتلا ةيهازلا كسورتالا ةيندمب

 ..لاضو لا ةعطفتم : راسم فعن

 «ةبج نم اماوتسا مدعل « ةلغ لبت ال « اهترفو ىلع « يبف « ةليصالا ةيكسورتالا قئاثولا اما

 اييلع رثع يتلا ةديدعلا راث آلا هذبب لثمتت يبف . ىلا ةبح- نم ةوجرملا ةقدلل اهراقتفالو
 روبق شين ىلع راثآلا ءالاع لبقا نا دعب « تايربقلا نم ربكالا اهداوسو « نوبقثملاو نوثحابلا
 يتلا ندملا ملام نيب بيقنتلا ىلع مهابقا نم رثكا « ةيلزاملا جئاوحلاب صغت تناك يتلا موقلا

 كسانمو هتادقتعم يف بعشلا اذه ةاحس نم جذامت رونلاىلا اوداعا كلذيو . اهورمعو اهونطوتسا

 يتلا قئاثولا هذه نم رختآلا بناجلاو .ءارآو راكفا نم مهدلخيف لاج امع ىلاتلاب اوفشكو «هتدامع

 فئافل ابنم .ةددعتم ةريثك يهو «ةبوتكملا قئاثولا يه «مسواو قثوا تامولعمب انملع دوعت

 لاما نم « برغز فحاتم دحا يف مويلا ةظوفحم ةيرصم ءايمول نراتكلا نم بئاصعو
 دقو . ةيرذنلاو ةيزئانجلا مقرلا نم ابمظعم « مقرا نمفال 1 ةرشثع ةعضب لمحت «ابفالسوغوي

 . ةيقيرغالا ةيد الا نم ةدمتسم ةيكسورتالا ةيدحالا نأل رسيب تاباتكلا هذه ةءارق نكما

 ةباك ١ نم وحن ةمجرت نم مغرلابو .صنلا مهفتل هدحو يفك ال هتءارق وأ فرحلا كف نككلو
 ةبوتكم ىراسللا ةيئانث تاباتك ضعب ىلع نيبقنملا روثع نم مغرلابو « نيمدقالا لّقن' نم يه
 «تاغللا ءاماع نم برج قيرف اهلذب يتلا ةلئاطلا دوهجلا نم ًاضيا مغرلابو «ةيديتاللاو ةيكسورتالاب

 نا ءاملعلا عطتسي م اذلو .اقلغم أرسو ةضماغ ةيجحأو امسلط نآلل ةيكسورتالا ةغللا لازتال

 اذهو . صاخشالا ضعبو ةهلآلا ضعب تاسمسم ءاثثتسان صوصنلاه ذه نم اماه اًئيش اوجرختس

 .ةيكسورتالا ايجولوليفلا ملع اهيلالصوت يتلا جئاتنلا«ةيسدح. يه م ءالحي انل مضوي فسؤملا عضولا

 اذهبو «ءانسار» :هسفن يمسي ناك يذلا بعشلا اذه ؟ كسورتالا مه نم

 : رذجلا نم ةتوحنم ةماكلاف . نويلاطيالاو قيرغإلا هفرع مسالا

 ثحبلا رداصم

 بعشلا اذه أشلم ةصق
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 1/7«م»مغ : تامكلا يف زربي رذجلا اذهو . حيبحتصلا ىتعملا هنم لبن يذلا « 79075 سروت»

 . « ينيريتلا رحبلاب » فورعملا يفارغجلا حالطصالا يف ةيخ لازت ال ةياكلا هذهو 7ر76: و

 يف لك اذيب هيونتلاو . 5دبوأغ و مدعوم اناكسوت ةماك يف ربظي يذلا « 255 » رذجلاو

 . بعشلا اذه لوح انتامولعم روتعي يذلا كشلا ايلج زربي ثحبلا اذه علطم

 كتم « حوضوب اضرع اهنم نانثإ “ ةثالث ىلا اهدر نكمي كبرملا لاؤسلا اذه نع ةبوجالاق

 دالبلا اولخم نم « ابوروا يلام بوعش ىلا كسورتالا بسني مهضعب حار دقف . مدقلا خيراتلا
 عم ىري ىرخالا ضعبلاو . كيقةرلا بلألاب : ةفورعملا بلآلا لا بج نم مسقلا اذه ربع

 دعب اورقتْساو ىرغصلا ايسآ نم اوجرخ نوحتاف ةازغ كسورتالا ترا نيخرؤملا نم ىمادقلا
 نرقلا رخاوا يف امر كلذو «مههاحر اوطح تيح طسوتملا رحبلا نم ىتش ءاجرا يف فاوطت
 نم نييأرلا نيذه باحصا نيب نوكي الا ىهيدبلا نم . دالبملا لبق لوالا فلالا علطم وا ثلاثلا

 يتأي ًاوزغ نأ ذأ « هتحاب اوحابتسا نيذلا بوعشلا وا بعشلل الماك هالج وأ ايرذجت ءانف ضرافي
 ةازغلا ضرفف ؛ ناكسلا نم دود ددع ىوس هماما علتقي وأ حزحزي نا نككمي ال رحبلا نم

 . مهتاداعو مهئاسلو يسايسلا مههاظن « هرما ىلع بولغملا مسقلا ىلع « رمالا مهل رقتسا امدنع
 نم جردتو روطت ةليصح وه امنا اهراهدزاو ةيكسورتالا ةيندملا عولط نا ثلث قيرف ىربو
 روطتتو ًاديئو جردتت «دالبلا لحاوسىلع ةماقلا ةيلحلا وا ةيميلقالا تايندملا تذخا انبب لخادلا

 ةبرتلا مهيلع هضيفت ام ةلغتسم « قرشلا طسوتملا رحبلا ماوقإب ةيرحبلا اهتالاصتا لضفب ءانيوحلا
 ام ردقي نوليصا مه امنا « هذه ةلاخلاو « كسورتالاف . ساحبلاو ديدحلاك ةيندعملا تاماخلا نم

 يف دالبلا اوبصتغا مءىراوط ةازغ ًاقلطم اوسلو © فصولا اذبب ًايدق ايلاطيا بوعش تعن نكي

 . اهتلت يتلا ةيخيراتلا بقحلاو ةيلاطيالا ةريزجلا هش. يف خيراتلا ةءادب

 ةيلاطيا : تءاسج ردصم يا نمو « ةيوغل وا ةيرثا : تناك عون يا نم « لئالدلا لكف

 هذه مبثحض رعميف نوخرؤملادب دهشتسا امم «ةيرصمو ىتحةيوسأ وا ةبحإ ىأ ةيلامش وأ «مبطلاب

 يف ديدج. نم اطوح لدجلا عفتراف داع مث « دالبملل يناثلا نرقلا دعب اهدملاقم تسلس يتلا ةبضقلا

 ال « يكسورتالا نفلا اهفلخ يتلا ةعيدبلا جذانلا ىلع روثعلا بقع « هدعب امو رع نماثلا نرقلا

 فنتوذغأي رصعلا ءاماع ةيرثكا ناب لوقلاو . ًائيش اهضرع ديفي الو اعيمج انه اهضارعتسا نكمي
 « هب ذخالا مزاي الو عانقالا بجوي ال 2 هحجرتو كسورتالل يقرشلا لصالا بلغت يتلا ةيرظنلاب

 تروزراب ءاملع موملا كلانهف . تاوصالا دعو عارتقالاب لحأت ال عونلا اذه نم تالضعم ناذا

 فوقولا « هذه ةلاحلاو « لضفالا نم . هذه انئيرظنل نيضراعملا نييأرلا نم كاذ وا اذه نونبتي

 تاشقانملاو ةيرثالا تافاشتكالا همعدت يذلا يلاحلا عضولا نا ملعلا عم ةظحالملا هذه بناج ىلا

 ًاماجسنا رثكا « اهريغل ةيسنلاب « ودبت « كسورتالل قرشلا تبلملا ديؤت ىتلا نيهاربلاو « ةماعلا

 تنع هيفف « هنمدعبا ىلا باهذلاو « اذه نم رثكإب لوقلا اما .اهاوس نم حرجلل ةضرع لقاو
 . اتابثإ وا ايفن مزجلا وا عطقلا هيف ام ججحلا هذه يف سيل ذا « ليحتسملاب ةّلعتو ريرغت هبفو

 نت



 هان « ناميالا فعضا نم ولو « يفنلاب ماصتعالا وه حبحصلا فقوملا نأ وه هيف ءارم ال اممو

 ىلع دالبملا لبق عمباسلا ثرقلاو « دعبالا ىلع رشاعلا نرقلا نيب

 هذه هددحت يذلا عسرالاو بحرالا ىدملااذهو - برقالا

 اذ بعشلا اذه هيف ىرن - كسورتالاب صاخلا ينمزلا تبقوتلا هبف عضتو ثالثلا تايرظنلا
 ىلعو . ديبتلاو وثرالا يرهتو ينيريتلا رحبلا نيب عقت ضرالا نم ةعقر ىلع رطبس ذا « مئاق ماظن
 ًارط ابطشنأو ًادبع اهمدقا « ندملا نم ًاددع كسورتالا أشنأ « ضرالا نم ةقيضلا ةعقرلا هذه

 ةعطاقم لخاد يف تماق يتلا كلت انيب ؛ رحبلا ءىطاوش ىلع < بونجلا ىلا يتلا نئادملا كلت

 ةعارزلا راهدزا <« صاغ عوني زي ام سيلف . كاذ دعب الإ طاشن اهل زدبي م « ةيلامشلا ايرورتا
 .ةيلحاسلا 68 مرام تاعقلتسم فقيفجت لامحأ نع ةمخيراتلا رداصملا يف ءاج ام الإ «اهيف

 طاشنلا نمهل ناك اب كلذو مهترصاغفايلاطيا اهب تلهأ يتلا بوعشلا ايلاع "ني بعشلا اذه نا ىلإ
 هتقاط نم داز يذلا يذلا رمالا «املإ ةريزج ىلع رطيس دقف .ديدخلا مسنصتو نيدعتلا لقح يف

 ١ ضيفت يتلا ساحنلاو ديدحلا تاماخ. ريفوتو اهيلا ةجاح ناك يتلا دراوملا نم ديزملا نيمأت ىلع
 نم ىرخأ ةعطاقم هب لفرت لل ا ضرالا تحت امو ضرالا دراوم نم تلفر يتلا ايرورتأ ةعطاقم
 ةيندعملا ةورثلا لالغتسال ميدقلا خيراتلا ريع « اهادحا تفرصنا امو ؛ ةبلاطيالا تاعطاقملا

 اينولوبوب لثم اتدم نا . عساولا قاطنلا اذه لثم ىلعو « اهل ايرورتا فارصناك اببف ةئماكلا
 يو رب يسا « ابلا ةريزج هاجت ناتعقاولا اينولوتمفو
 لل اهبيضوتو اهدادعاب ىرخا ندم موقتيتلا ةيندعملاتاماخلا جارختسا ليبس يف ىسنقيو
 5 كسو هرتالاىأر اذكهو. ةيجراخلا ةراجتلا ماما هبعارصم ىلع بابلا ةعانصلا هذه حتفتف
 باهذ نود لو# ام سدلو , امتيدرسو ايدروك قرروا عع ةعرا [نرسو# كتم هرع ذل

 عم «قرشلا ىلا ىتحو «يونملا ىلإ ةيبأ و وسو تالحر اورئاغ ب ١: نظلا لطعي ام وا ركفلا
 20 اهب لاصتالا اونمأو ةيراجتلا قفارملا مظعم ىلع اورطيس قيرغالاو نييجاطرقلا نا
 :تناكيتلا ةنيمثلا تايفزخلاو راخفلا تاودأو « ديدحلاو ةضفلاو بهذلا تاعونصمب تلفر ايرورتا

 جاور كسورتالا دنع دجتف 5 سئئروك نم « اهنم دروتستو نانوبلا يف عنصت .
 عجري يذلا يناتوبلا فزخلا لمجأ ىلع ىلع ملاعلا علطا مهنفادمو كسورتالا ةحرضأ نمف ٠ ًاميظع
 ريدصتلل ةيلوا ةدام هتاعوتصمو ناببشلا ناكو .دالملا لبق سماخلا ءدبو سداسلا ثرقلا ىلا هعنص

 وهو 2« دحا هركني ال ىنغ كسورتالا ىدل ةيعاتجالا تاقبطلا ضعبل رفوت اذكهو : جراخلل

 نيب نم ابوق لماع بعشلا اذهل ترفرت يتلا ىرخألا ةيبرحلاو ةيرشبلا ىوقلا بناج ىلا ناك ءارث
 . ًاهدق ايلاطيا حاطب نم ةعساو ةعقر يف راشتنالاو راهدزالا هل تنمأ يتلا ةديدعلا لماوعلا

 مذوفل ةعقر عاستاو كلسورتالا ةوق

 مهالتحاب كلذو )2 هرياعمو ديلا ره روغت ىلع كسورتالا رطيس عساسلا ثرقلا بورغ ليقف

 ضأ
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 كاسورتالا راشنتا نيبق ايلاطيال ةيدق ةطيرخ - ؟ لكشلا
 كسورتالا ابلتحا تاعطاقم ٠ ءايرورتا - ١

 اف



 سداسلا نرقلا يف اما .ةيبونجلا ايلاطياو مويطاللا وحث رسج ةبقر مهل اوماقأ اذهبو امور عقوم

 مهنيب اومبقي نرا اوعاطتساو ةروهشملا وباك ةنيدم اوسسأ ثيح ايناسسك ةعطاقم نولتحي مها رثف

 هذه تناكو . يضارتلاو مهافتلا نم ةلاح انوديزوب ةنيدم ناكس نم قيرغالا نم قيرف نيبو

 يتلا ةيرحبلا قرطلل ىقتلم تناك اك نفسلا همؤت اطيشن أفرم مورتسيب ةليدمب موملا فرعت يتلا ةئيدملا

 ةيقيرغالا ةباوبلا ةباثمب هذه انوديزوب تناكف . مويتوربلا لا بج ربع <« تنارت جيلخي اهتلعبر
 ىلع تناكف « قيرغالاب كسورتالا ةقالع اما . ىكسورتالا لالتحالا تحت ةعقاولا اينابمك ةعطاقمل
 ةريزج نع اهل اولزانتي نا اورطضا يتلا ةجاطرق عم اهتاقالع تعبطلا ا؟ < بورحلاب مسلت بلاغلا
 ةفوشكم بورحب اوماقو . (موبلا ايليسرم) ايلاسم ةنيدم عم مهتاقالعسق اذه ىلعو . ايئيدرس
 ءىطاوش سرفلا حستكا نا دعب اينريا ةعطاقم نع اولج نيذلا 76+ هبقوف ةئيدم قدرغا عم

 ماع اهترداغمل اورطضا يتلا اكسروك ةريزج نم قرشلا لحاسلا اونطوتساو ةيبرغلا ىرغصلا ايس
 بلق يف ةمئاقلا موك ةنيدم دض مهيورح مث « ( مويلا ايريلا ) « ةيرحبلا ايلالأ ةكرعم دعب « هم«
 يرابيل)ةيلويالا رزجلا يف ةيقيرغالا يلاوملا دض مهيورح «ًارخآآ سيلو ًاريخاو «اينابمك ةعطاققم

 . ةيلقص نم لامشلا ىلا ةعقاولا ( موبلا

 نرقلا رخاوأ يف « لامشلا يف يأ « سكاعملا هاجتالا ف « احضاو الج ودبي ىسورتالا دملاو
 تحصأف اهتطنمو نسلق ةئيزنم اواتملا نينبالا لاستم ةبلم اوزاتجا ناسف: سدانلا
 مظعم ىلع اورطيسو وبلا رهن لوس اوغلب اهنمو « لاشلا ىلا اهنم قالطنالل ىربكلا مهتدعاق
 بصم نم بونذجلا ىلا «يككيتايردالا رحبلا لحاس هبف امب رهنلا اذه ىرجم نم قرشلا مسقلا

 : جيدألا رخ

 ةيرثآلا فوشكلا اهديؤت يتلاو كسورتالا اهب موقي يتلا تاحوتفلا هذهل خيرأتلا لواحن تبع

 .ريتقتلا نم برقي يلك زاجيابو امامل الا اه ركذ ىلع نوتأي ال ىمادقلا نوخرؤملا ناك ناو «ةثيدحلا

 فسألا خرؤملا سفن يف ثعبي اهتردنو كسورتالا هغلب يذلا عساولا دلا لوح رداصملا رقف نا

 نيتضراعتم نيتيرظن مامافقن ةضراعلا ءارآلاو تاليوأتلا نم ريثك نع حفص انبرض اذاف .ديدشلا

 رثأ تفتقا نيرماغملا نم تاباصع ىلا « كسورتالا هققحي عسوتلا ذمه درن نا اماف . نيتدناعتم

 « هل تنكمو موقلا ذوفن تدعقا ةيلاتتم يلاوج اعابت اهءارو ترج « ظحلا هفلاح رماغم دئار

 ةموكح اهتدعأ ؛ ةعوضوم ةكمحم ةطخو ةريدم ةدارال اقفو تاحوتنلا هذه تّن نوكت نا اماو

 . ةيسايسلا اهتدحو قيقحت ةركف اهتدوارف ةيعيبطلا ايلاطيا ةدحو بثك نع تنيبت « ةيزك رم
 ةديؤملا ججحلا هذهو . اعفدو اتابثإ اهديؤي ام ججحلاو نيهاربلا نم نيتيرظنلا نيتاه نم لكل و

 امورو كسورتالا نيب تاقالعلا تمسو يتلا ناثدحلا هذه يف 4 ةضماغ ولو سكنت « اعم ةعفادلاو

 نمو نينامورلا دنع ةيروطسالا صيصاقالا لالخ نم ودبت ا « ةملغلاو ةرطسلا ىلا اهعلطت ف
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 اريبدت وا ًارودقم ًءاضق رمألا ءاجأ ءاوسو « نكي ايمو .(30 اوسنرف ربق نيزت قتلا قيوازتلا

 ًاليوط رظتنت نا ايلاطيا ىلعو « ةمظعلاب مسنت كسورتالا اهققح يتلا تازاجنالاف « ًادوصقم

 ىلا تقفو يتلا امور اهب موقت «عيفرلا اهاوتسمىلعو يق آملا هذه لثم اهئامس يفو اهضرا ىلع علطيل

 .دالبملا ليقسداسلا نرقلا رخاوا يف كسورتالا اهأشنأ يتلا ةدحولا ريثكي“تزواجت ةدحو ةماقإ

 . يلخاد ماظن نم « كسورتالا هيلع ناك اذام فرعن نأ عبطتسن ول ىنمتن مو 000

 اذه اهمس"رت يتلا فادهالا مهفت ىلعاندعاسي يوق لماع رمالا اذه ىلع عالطالافق 2 2٠5

 ام ًاريثك انيدل يتلا رداسملا عضو نا الا . هأشنا يذلا ناطلسلا تسبال تلا تافصلاو بعشلا

 هارن ام ةيكسورتالا ندملا لك ىلع ممعت نا «ىكنالاو ؛ةصيخرلا ماكحالا يدافتل انب ودحي

 . اهدحو ابيلع روصقم « اهب صاخ عضو امور عضو انبي « ةميدقلا امور يف ًامئاق

 كلذ ىلع دبشي .عباطلا يطارقوتسرا عمتجم يكسورتالا عمتجلا نا طق هيف بيرال امن

 اماذراق ام اذا مهئفادمو موقلا روبق ملاعم امهنع فشكتت خذيلاو ىنغلا رهاظم نم هارن ام

 « ةريبكلا رسالا نم لئاط ددع ىوثم ايرورتا ةعطاقم تناك . داوسلا ةرهمل ةعضاوتملا رياقملاب

 تايمسملا ضعب لالخ نم كلذ سمان اك « ”ماضتلاو رفاضتلاو باسنالا طباورب اهنيب ايف طبترت

 قرشلا اييلع راس يتلا تاداعلا نمف . طسوتملا رحبلا ملاع يف اهيكاحي ام نكي ل يتلا ىنكلاو

 حار انيب « ضعب نع ًاضعب ساننلا زيبمتل هدلاو مساب اعوبتم صخشلا مسا يتأي نا نويقرتشلاو
 نيخرؤملا نم اقيرف لمح يذلا رمالا «مالل نوبستني «ًالثم نيبكيللاك « ةيوبسالا بوعشلا ضعب

 اولمعتساو نيتروكذملا نيتقيرطلا كسورتالا عبتا دقف .يمومالا ءاظنلا ىلع مهريسب نظلا ىلع

 ةينكلل ًافصو وا اتعن حيصي صخشلا مساف . هدحو هيلع اورصتقا وا رخآ ًايولسا اهعم

 ىلع دعاس يذلا رمالا «بالصالاو باسنالا ىلع مهصرح انه ةظحالملاب ريدجلاو . ةرهشلا وا

 ( 01ةهملو ) « عابتالا ماظن ضيا مه« اوفرع مهنا رهاظلاو . ةدقعم ةيلئاع تارجشم نيوكت

 نوكي نا دب ال ذا « مظنلا هذهب ذخالا خيرات ديدحت اريثك ديفملا نف . نامورلا هيلع جبن يذلا

 خيرات يف زرب يذلا يطارقوتسرالا عباطلا زيكرت ىلع ًاريثك دعاس دق يكسورتالا عمتجملا روطت

 ةينكلاو مسالا ذاختاف . اهلوح ايف اديعب رثؤت تذخاو ©« تعرعرتو امور تبش امدلع « رخأتم

 يتلا فارعالا هذه نم وه ( (ه,دو ) ب نامورلا دنع فرع امب هيبش كساتم ( لبق ) ماظن مايقو

 )١( داليملا لبق ثلاثلا نرقلاو عسبارلا نرقلا رخاوا ىلا عجرت ةرخأتم ةبقح نم يه قيوازتلاو شوقنلا هذه .
 ىلع تءاج ثداوح ارث ( 74/6: ) يالوف ةئيدم لها نا فيك انل تفشكل بحجم ام اهقاطنتسا ناكمالاب ناك ولو

 ءامسإ نيف . ةييرح- تاكابتشاو عئاقو نوضوخي ًادولجو كراعم فصت يبف . مهتاياكحو نييئامورلا ديلاقت اهركذ
 ةكرعلا يف مبفتح نرقالي نيذلا نيبراحلا ءالؤه نيب نم , ةرهاظ ةاكاحمو مظع هبش نيبنامررلاو كسورتالا دونجم

 ندهمنم 1مم يطالع ]7011 هلاتله ةننتاللاب دفدارب يذلا (دعانو 1 دب ءدتستمع ]هنتشعأل ىعدي يدنج

 ,سونيك رات ل1 نم ينامور يدنج ماما نحنف

 اخ



 ما «ىرت اي 2 نامورللأ 4 لك اذه يف لضفلا نياف . ةديدع ةيلاطيا مما ابيلع تراس
 ؟ كسررتالل

 نرومدقالا ةبتكلا ءاج دقف . مدنع ندم مايق يف كسورتالا دنع يعاتجالا كلسلا مظنني

 ةعطاقم يف ماق يذلا ةنيدم ةرشع يتنثالا فلح يا « لواكيدودلا » ب هومسا ام ركذ ىلع

 اهنيب ايف فلتخت اهدادعتو ندملا هذه ركذ ىلع تءاج يتلا ةديد ملا مثاوقلا نا ريغ . ايرورتا

 يتنثالا ندملا تاداحتا مئاوق كلذك ميطي نابتلا اذه لثمو . نيابتتو ءامسالا اهيف ضراعتتو

 ىلع بلاغلاو , وبلا لبسو اينايك قعطاقم نم لك يف لوالا فلحلا ةلكاش ىلع تماق يتلا ةيرشع

 ( ةحاسلا ) نادمملا ف « ىرخالا دعي ةنيفلا « اهتاعاتجا دقعت تناك ةيداحتا سلاجم نا نظلا
 تراس دقو . ممقؤوملا لوبجملا لآل يت ةهالمبمم مدنع فورحملا ماعلا دسملاب ةطحلا

 رارمتسال ازهر ناك امبر يذلا« ايرورتا يلاو وأ ظفاحم هنيبعت ىلع دعب اهف ةينامورلا ةيروطاربمالا

 نيب ًامئاد فرفريل نككي م ماثولا نا ةئراطلا ثداوحلا صعب نم ودسسي يدذلاو , داحتالا سئر

 طباور نراو ءابجروأ ةيكتسورتالا ةيندملا هيف تغلب يذلا دبعلا يف ىتح «ةيكسورتالا ندملا

 . تابسانملا ضعب يف لالنالاو يغلارتلا يف ذخأت « ضعب ىلا اضعب اهدشت تناك يتلا فلاحتلا

 يف تماق دقف . اهسفن ندملا يف ةيلخادلا ةاحلا ًامود عبطيل نكي مل هسفن مائولا اذهو
 «بعشلا تاقبطو نيبطا رقوتسرالا نيب «ةيعاججاو ةيسامس؛ ةيقبط تاسفانم «ًادج- رخأتم خيرات

 ريسعلا نم ىلخاد روطت باقعا فو « لوالا اهدبع ءدب يف « امور نم « ريثأتي امر كلذو

 تناك ذا « متمظع كسورتالا اهيف غلب يتلا ةبقحلا نابا ءالجي عضولا اذه رهظيو . هطيخ عستت
 راس . محلا رئاود يف اهيلثمم نيبعتو ةماعلا تاطلسلا باضختنا ةبسانع تاموصخلا هذه زربت

 6 ( 1 هضاملا ) مسأب فرعي مهدلع كلملا ناكو “ يكلم ماظن ىلع مهرمأ مدي ف كسورتالا

 . ةنيعم ةد وا ةايحلا ىدمل ةيباختنا وا ةشارو ةيكلملا تناك اذا ام يف مزجلا ناكمالاب سيلو
 ندملا يف يعاتجالا عضولا هيلع ناك ام لثم ىلع رومالا روصتن نا بسانملا نم نوككي دقو
 ةطلس تقد دقف . ةيكتسورتالا ةرادالا يف ةرادالاو كمحلا روطت «اهروطت عبط يتلا ةينانويلا
 مح وا يشرغيلوالا ماظنلا ةيلغي لوقلاف « لك ىلعو . ةينانوبلا ندملا يف اعابت تقرتساو كلملا
 هوقلطاف < نمزلا عم كلملا بقل لولدم روطتو . ضارتعا يا ريثب الو لقعلا هلبقي رما « ةيلقالا
 ءارما وا خوبش ىلع ًاروطو « ًاليوط ءاضقلل (هيدق كولملا سلج نا دعب ةاضقلا ريبك ىلع ةرات
 نم ةميظع مسارب ةاضقلاو كولملا طيحأو , اهنيب نم نوراتخي كولملا ناك يتلا ةريبككلا رسالا
 راس يذلا ينامورلا بعشلا ىلا « دعب ايف « كسورتالا نم ترس مظعتلاو ليجبتلاو ميركتلا
 ندوب تامضقلا نم ةماضا لثق ةيديدح ةأدا ىلع اينولوتمف ةنيدم يف « نوبقلملا رثعو . اهيلع

 ىتلاةطلسلا ةركف كسورتالا ىلا « ءارآلا قافتاب « نومدقالا وزعيو . ناسأف اهنيب نم زدبي

 ام «ةفلاحتملا ةرشع ينثالا ندملا ددع يزاوب مثددع ناك نيذلا 1.[«اعببم» لا سوؤفلا ةلمح ابلثعي

 لاشلاو«يخيشملا يسركلاو «يداب هنم رثكا يداحتا ماظن وه هودجوا يذلا ماظنلا ناىلع لدي

 ول



 رصنلا لافتحاو 6« برحلا دئاق هب رثدتي يذلا يناوجرالا ءادرلاو « ناوجرالاب ىشوملا ينامورلا
 ايلعلا ةطلسلا نع مت يتلا تاراشلا نم كلذ ريغو «ليجبتلاو مظعتلا مسارم نم هبحصي امو
 نامورلا اهيلع راس يتلا فارعالاو مظنلا يق؟كش الوءأدبعب ترثا ةيكسورتالا مظنلاف.ةيلوؤسملاو
 .مهدالب يفاهنوقبطيو اهبوستقي نامورلا حارف.اهبلمعلاو اهيلا قبسلا لضف كسورتالل ناكو دعب اهف

 نا ذا «ةعساو ةربش دامور يف اوعتمتو مهتنايديفكاسورتالا جبن وحنلا اذه ىلعو.

 5 هيهاوثو هاياصول يفرحلا لاثتمالاو نيدلا رومأب مبعلضت ةدرفملا مهتازيمم نم

 تدجسو مهتمل 1 ءامسأ ضعب دنع ابفقو ام اذاف .ةينيدلا مهريطاسأو مهتنايد زيي ام يرمعل سيل
 هلالاو 6 ريتيوج- هلالا فدارب يذلا ( 28 ) نيت هلالا لثم ضحم يكسورتا وه ام ابنيب نا

 نم ةهلآلا ذمه تايمسم نيب موقيو . ةرهزلا وا سونبف ةحملالا يزاوي يذلا 7معبب ناروط

 : لاثمأ « ىرخألا ةهلآلا ضعبو . ينيتاللا يقيرغالا ابلصأ ىلا ريشي ام ةهباشتملا تافصاوملا
 ىرحالاب وا «ردصملا وا لصالا ةيلاطيا يه( سرام ) سيرامو « افريثمو « نوئيج ) 7 ينوا
 ىرخأ ةهآ كلانه ابب . أشنملا وا عضولا ةللاطيا تزرب ثيحي اهساتقا دعب كسورتالا اهفّسك

 سيلقريه وا 76عام لقره آلثم اهنم «قيرغالا نم اسأر اهسابتقا ىرج ل صالا ةيقيرغا اهتاسمسم
 وا هكلجطس»م موقرا هتقيقشو ولوبا هلالا انيب « نانوبلا دنع هنم كيسورتالا,دنع ربكأ نأش هل يذلا

 روصلاو ةهآلا هذه ةيبقانم اما .ليدبت وا ليدعت يأ «اهسابتقا ىدل «ابيلع أرطي مل سيمطرا
 .رخآو رطق نم مظع نيابت اهنيبف اهنع ةيورملا صيصاقألاو «اهنأشب ةلقانتملا ريطاسالاو اهل ةهبشملا
 خيراتلا اهنم هدحيو ابيلا تمت يتلا قئاثولا حرسل ىدصتي نم موقي نا ًادج ديفملاو ريخلا نمو
 قرغأتلاو «ةنيكملا ةيلمعب ايلاع دهشتو ًادج ةرخأتم يه اهيلع لّوعن يتلا رداصملاف . حيحصلا
 اهتمحلأ يتلا موسرلاو روصلا ءوض ىلع « لحارم ىلعو ًايجيردت تمت ةيلمع يهو « امل تعضخ يتلا
 .مه ريطاسأو انوبلا ةنايد اهب تحوأو

 كسررتالا ةنايد

 ةبجو نم « لقالا ىلع ةيبرغلا ماوقألل ةبسنلاب 2« كسورتالا زيمي ام
 اذم « نيربنلا نيب ام دالب ةنايد ىلا ببس نم رثكأب "تمت يتلا ةنايدلا

 ناسنالاق . ةيفخ. دصاقم ابكرحت يتلا العلا ىوقلا ةئيشمل قلطملا مالستسالاو عوشخلاو عوضخلا
 ال المع يتأي الثل اهنع فشكلاو ةدارالا هذه نع ةنابتسالا الإ هماما لمبس ال «يهانتملا هفعض يف
 ابتلاتسا ليبس يف ءيش لك « نيقبلا ةلقو كشلا تالاح عيمج يف لذبي ناو « هنع ةيضار نوككت
 بتراذياو « ام رما نع نالعإ « أدبملا ثيح نم « يه ةيجراخلا رهاوظلا لك . اهاضر بسكو
 ةلاخلاو < طبارتت ملاعلا اذه تارهاظ عبمجف . هليوأتو هريشفت نسحن ناو هنيبتن نا طرش « هل

 تدب اهم «تاببسملا ريثكب ىدعَتم نا دب الةرهاظ لك لولدمو؛ةوقب كساتتو ابنيب ايف « هذه
 اهنم رشثلا ريذحت يف'ةملآلا ةبغر نع ريبعت :« ةحيحصلا الوصأ ىلا بابسالا در يفف . ةيعيبط
 ةطساوب « هروصتي نا ناسنالل نكمي نابب ىلجأب زربت تاراذنالا هذهو . اهرش مهراذنإو

 ةينيدلا سوقطلاو ةفارعلا

 ضن



 ماظنلا اهربظم رياغي « اهنأش "قد اهم «ىرخأ ةيعيبط ةرهاظ ةيأ نا ريغ . دوعرلاو قعاوصلا
 نككمي ال تاراشإو تامالع كلائهو . ابنم ريطتو قراوخلا نم ناسنالا اهدع « ءاشألل يعيبطلا

 ثحبلا اذهو . ءاصقتساو ثحيو ءانعو دبج دعب الإ اًهولدمو اهانعم هقفيو ناسنالا اهنيمتي نا

 ةقيقد تافصاومل ًاقفو « وحلا نم ةئيعم ةبج- نم هناريطك « ريطلا رجاوز لوالا : نيعون ىلع وه

 عضومو 4 اهنم ريبكلا امس الو ؛ حئئايذلا ءاشح-أا صحف وه يناثلاو . هعبطتو ها#تالا سالت

 ام ىلا يلاتلاب ريشي اك «ةحلآلا نم نيعم هلإ .ىلا زمرب عاضوالا هذه نم الك نا ذا «قيقدلا اهازجا
 ال «لوصاب لع دوجو ضرفت رومألاو ءايشألا هذه لك .همدع وا ىضرلا نم هلالا اذه عضو وه
 سرمتلا هل يفتقي صاصتخا بيغلا فشكو . هرارسأ نم نونكمتملا هب نوعلاضلا الإ هنسحي
 بسانملا تقولا يف بتكلا هذه تعجور ام اذاف .ةينيدلا بتكلاو ةدابعلا ديلاقت ماكحاب ليوطلا

 ةهلآلا بغرت املك نع يفاشلا باوجلا ءاهز ومر قاطنتساو اهريسفتو اهتءارق نسحي نم اهيف دجو
 لك اهب ديقتي نا ناسنالا ىلع بجوتي ىلا لامعألاو قرطلاو بسلاسألا ىلع اهنم فقي اي « هيف
 ناكماب لمالا هرماخت ئتمس ابضتب اهقيطيو مانازرملا هذه افرح كتي نا ناسالا :يفكتو.ةقذ
 ةهلآلا ةيغر نع فشككلا ةيلمع ىفاريو . هريصم امديب ىلا ايلعلا ىوقلا هذه ىلع ريثأتلا

 تالاهتبالاو ةيعدألا نم ىصحي ال ددعب مايقلا «رشبلا كاردا نع ةديعبلاو ةيفخلا اهدصاقمو
 بتكلا هذه انل تكررت دقف . نيعم وحن ىلع اهب نابتالا نم دب ال يتلا تاراشإلاو تاعرضتلاو

 عراوشلا هاجتاو « ام ةئيدم سيسأت وا ءاشنإ دنع اهب دبقتلا بحي يتلا ةقيقدلا مسارملا فصو
 يتلا ةسدقملا ةرئادلا ىدمو « ةنيعم ةرفح يف ةسدقملا نيبارقلا رمط ةيفيكو « ايدومع اهعطاقتو

 عقاوم ءانثتساب « ثارحم ةكس اهقشت « ةنيدملا هذه هبلع أشنت يذلا ناكملا ىلع ابعسر بحي
 اماما .ريثكب انفصو ام قدأ يه «لك ايهلاو دباعملا ءاشناب ةقلعتملا ممارملاو . ةيجراخلا باوبالا
 كسانملاو ممارملا نم ريبك ددعف 6 علاطلا فشك دعب تافرصتو لامعا نم ناسنالا ىلع بترتي

 « مهتاداشراو نابكلا تايلعتل اقفو اهماكحأو اهوصأب ديقتيو اهمتي نا هيلع « ةفلتخلا تاكرحلاو

 فرش ىلع ماقت مئالوو « تاسيركتو حاضأو نيبارق نم « اهيلع جورخلا حصي ال جهانمل اقفوو

 . مهياصناو ةآلا ليثاق

 ,سانلا لمحيف ةقيقد ةينيد مسارمل اقفو ةاسحلا تايصوصخم يرحت نا ًاضيا يعببطلا نمو

 ىلا ءرملاب يشفي تاداقتعالا هذهل اقفو ريسلاو , رصم نم ابمظعم درب يتلا مسالطلاو ذيواعتلا
 لق نا ريغ . دبعلا كلذ نم انيلا تلصو يتلا رآلا ضعب نم ربظي اك« ةيسوجلاو ةماجنلا
 مسارملا ركذب الا ضيفتست الو « ليصفتلاب ةينيدلا مسارملا هذه فصو نود لوحت رداصملا
 ىدل « امور ىلا اهريفاذحب تلقتنا يتلا ةماعلا ةيمسرلا فئاظولا ةسرابع ةصاخلا تالافتحالاو

 نكت ملا . اهل اممنم امسق اهعم فلؤت يتلاو كسورتالا نع اهتسبتقا يتلا ةيسايسلا مظنلا اهسابتقا
 تالافتحالاهذهو امور ةاضق ابلسع ناك يتلا ةمل ملا تاناومحلاو مسالطلا هذه «لصالا ةيكسورتا

 نكت ملا ؟ بورحلا يف رصنلاو رفظلا ةيسانمب اهضرعو دالبلا لوط يف ماقت تناك يتلا ةبخاصلا

 اففزا



 هذهو ؟ علاطلا فشك يف نوفارعلا اهلمعتسي ناك يتلا ةفوقعملا اصعلاو لأفلا مواع ةيكسورتا
 لكو قزاوخلاب ملستلا ةداع لصالا ةيكسورتا ؛ اهاشحاو حئابذلا ءاعما صحف ةداع يا « ةفايعلا
 تورقملامارتحالاف .اهرجت يتلا بئاصملا داعباؤ اهداعبال اهب ماصتعالا بحي يتلا تالسوتلاو مسارملا
 ظافتحالا ىلع لوالا ثعابلا ناك نيدلا مولعلو ماظنلل كسورتالا هنكي ناك يذلا باجعالاب

 . ريغلل ابلقن ىلعو نيدلا مولعب

 ةعتماو قيوازت نم هيوحت تناك ام شبنو روبقلا نع يماعلا فشكلا دعاس

 دثع ىرخالا ةابحلاو توملا ةركف نع ةروص نيوكت ىلع « تاشورفمو

 ديوعت نولواحي ءامحالا ناكو . توملا دعب ءاقبلاو ةامحلاب دقتعي ناك لكلاف . اهدق كسورتالا
 « يمالمللاو بدآملا ةماقا قيرط نعو « اهمسارمو زئانجلا قيرط نع توملا ةركف ىلع سانلا
 ةيالزتملا تايجاحلا نم ريثكب نيطاحم « حيرضلا ىلع هتجوزو تملا ةروص رفح ىلع مهص رخو

 وه امنأ تنملا نا دقتعي ءرملا لمحي ربقلا يف ىلئاعلا وجلا داحيا نا . لكاش امو حلاو ةحلسالاك
 اك « قيمعلا نزحلا لاسرتسالاو فسالل طق عاد وأ بجوم نم اهف يلاتلابو « دعب شيعي « يح
 ةشكرزملا سومرلا هذه نا حيحص . روبقلا ناردج ىشغت يتلا ةئيدقلا موسرلا كلذب يحوت
 يلثمم ريصم © يرمعل نىروكي نا ىسع ام نكلو « ةريبكلا تايصخشلا ىلع فقو يه

 9 ةنيكسملا ةريقفلا تاقبطلا
 كنتم ىرن انثا الا . ةيلزتملا تابجاحلاب اهثيثأتو رومقلا شرف ةداع ىلع ايوط سانلا راس

 نم . عبارلا نرقلا ذنم ناهذالاب كحنت نا ثيلت الو « زربت ةديدج ةركف سداسلا نرقلا

 ةعقرو هاجلا يوذ نم مهنبب ناك نم ىتح « ىتوملا عيمج نا حضتي ةبيرقلا موسرلا يف ايلم رظنلا

 يف ديدشلا ىسالا ثعبت ةلحر يهو « مالظلا ةكلممب يف ةديعب ةليوط ةلحر ليبس يف مم « نأشلا

 اورسشكو رظنملا بحشو نوللا مهنم فطخنا دقو «صئارفلا مرظنل كطصت ةسلابأ مهعفدي «سفنلا

 فطاوخلا رويطلا نم مه « ناويحلاو ناسنالا ءاضعأ نم جسيزم موماسجا « ةداح باينا نع

 ةيضاق ةيرض هيجوتل ةقرطم مهيدياب نيلماح « هنذا راجلا وا ناصحلا نمو « ةداحلا اهرسانم

 يعافالا ضك ارتتف هيوذ نيب نم تملا فطخم ( 0م )ليئارزع وه اهو . رفاسملا ىلا

 يف عله لاو سفنلا يف بعرلا ثعبت ةكحلمب نم امه ايف . هنذا يف سفت هلوح ةباسنم نيباعثلاو

 .هيدي نيب لمحي سرتفم نينت ىأرم ماما ةمسبلا تفتخادقو < بئذ سأر اهنوكرأل بولقلا
 . بيذعتلا ةدع

 ىرخالا ةامحلا

 . منبج ةبجواوثيم يف ًايلج ودبي ايت راكفالا هذه ضعب يف ًاحضاو ودبي ينيلها رثالاف

 دبع ابسفن يه كسورثالا دنع 1 نهز درس يانئبسرف هتحوزو مالظلا ةكلم كلم ءامساو

 نم همسا دخأي «كسورتالا دنع توملا كالم ©/:,هيري ناك اذاف ,يلوفسربو سيداه امهو قيرغالا

 رهشلا وه ( ى#رد ) سكيتسلا رهن قوف حاورالا رباعو « قيرغالا دنع توملا كلم مري

 تافصو ًارود كسورتالا دنع سلتي « قيرغالا تادقتعم بسح محي تارم عبس طبحي يذلا

 نب اهتيروطاريماو امور - *



 ريطاسأ نع مهب داقتعالا اولقنو مدوجوب كسورتالا لاق نبذلا نيطايشلاو ةسلابألا ءالؤهو .ةفض

 خوضرلاو ملستلا حورف . قيرغالا قيرط نع ةيكسورتالا ايجولوثيملا اولخد امنإ « قرشلا
 دنع اماق يفتخت « هئازعأ دحأب عوجفملا وا بستحملا ةعول نم قيرغالا دنع فطلت تناك ينلا
 قمل ةامح ةروص ًاماق سكمت ةفئاشتم حور < تملا 0

 , محزت الو نيلتال ةمش

 جالا فلا تارثؤم يهو ءاهمل عضخو جراخلا نم اهاقلت يتلا تارثؤالا ءالحي نفلا اذه زربيأ 5

 كيلا 1 لا 00

 نيام (ةزرفم ناك ام ىلع منونق نم اوضافأت ا يف لمعلا اوعدتسا قيرغالا
 ةزيمملا تافصلا اوئيبتي نا ©« نيدهاج نورصاعملا داقنلا لواحتو . نفلا اذه لوصأ نم كسورتالا

 رثآلاو ىدملا ةدودحم ىقبت امئإ « هل ةدرفم « هيف ةمزالم تافص يهو « ليصألا ىكسورتالا ن فلل

 كسورتالا مدختسا دقف . حضاف صقن نم اهف امب ةينفلا ةبجولا نم انمدصت ةروصلا هذهو
 0 ا ( زنورإلا ) ىرابيشلا

 ًاريثك ٠ هشقنو هرفحو يا اي رب ا قيرغالا ىلاغ يذلا
 املاعتسا اوذخا يتلا رطانقلاو دوقملا ىلع « داليملا لبق «سماخلا نرقلا ذنم «مهرئامع يف اولتوعام
 «بلاغلا ىلع رصتقيو . ابيلع داتعالا قيرغالا لمهأ ائيب «ةمج تانيسحت اهيلع اولخدأو قرشلا نم

 . ةطبسد قورف ىلع انه هوثدحا يذلا رثألا

 مظتنت ءاهؤانب مت وا دلصلا رخصلا بلق يف شقن ام اهنم .ءابنغألا روبق نم ىتش عاونأ كلانه
 اهفوقس ىلع ”بارتلا لمه روبقلا هذه مأو . يداع لزنم زارط ىلع يتأت وأ « رم مامأ هرجح
 نم برقلاب هيلع رثع حيرض وا ريق كلائه . هطوقس عئميل ريدتسم رادج حطسلا لوح ديشو
 « لخادلا ىلا جراخلا نم رق « تارمم سمخ هيف مقأ . ًارتم 44 هرطق غلب < ( 0000/4 يدتفرش
 يئابنو صوصللا نا ودبي يذلا ديحولا رمملا وه « لككشلا ريدتسم « سداس رم ءىدتبب مث
 ةرسأل انفدم همادختسا ىرج روكذملا ربقلاو . هوبهني لف « هب اوردي مل مهنأل هومرتحا روبقلا
 هشين امدنعو , دالمملا لبق ؛« سماخلا ىلا عباسلا ثرقلا نم يأ « نمزلا نم نينرق لاوط ة ةريبك
 «نييطارقوتسرالا ضعبل نييمظع نيلكيه «أوجرختسا ام دادع يف « هنم اوجرختسا ندبقنملا
 .زئودبلاو بهذلاو للا نم كلذ ريغو « لكشلا ةعضاوتم ةيدبق ةرجو

 ثالث نم ةداع فلأتي ناك « هل اقيقد ًافصر فورتيف كرت يذلا زارطلا يناكسوتلا لكسشاو
 ريتبوج لكيه اهنم « لكابش ا نم ريثك يف المع رركتت تناك ةسدنه يهو <« تارجح
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 ةمهل' نكلو .:افرتيمو نونوج نيحلالا.ىلا دمتي هلالا اذه ىرن ثيحءاهور يف « يلوتيباككلا
 . ةدّخاو ةرجح نم فلأتت تناك مبلكابه ضعب نا ام < احضاو اثول# امود فلؤت ال كسورتالا

 « كلذ عم يدبي « يكسورتالا لكسحلاف « احنفاو ودبي يقيرغالا لكسمحلا زيثأت ناك اذاف

 لغدملا ةباوب نا اك « ةيلاع ةيرجح- ةد عاق ىلع موقي هنا الثم كلذ نم . قورفلا ضعب

 ال ةمخض ةباوب يهو ؟ ةدمحا قوف موقت يسيئرلا
 فنررقلال بق © ليثاتلا وا بصُتلا نم ءيشب نادزت

 . عبارلا

 مددقلا يقيرغالا هونصك 6« يكسورتالا لكسحلاو
 ةدمحالا هلقا «بشخلا نم ىلوالا هتدام تناك « زارطلا

 اوظفحي يكلو . ريثكي هنم لوطا هنا الا « فقسلاو

 هنوطغي اوناك « رهظو زرب اًميح هونوصيو بشخلا
 .ناولالاو شوقنلاب اهنوسلحي «يوشملا ب ارتلانم بلاوقب
 ةحاس امنا . مهسفنا قيرغالا راس جبنلا اذه ىعو
 تناك « كسورتالا دنع «بلاوقلا هذهب ةاطفملا لكحل
 يسورتا دبعل يرظنعمصت - « لكشلا . قيوذتلا يف ًاريبك "ءانعو بلاوقلا نم ريثكلا بلطتت

 بحي هيف ةدمعألا لع . هلوط ءازبسأ + هضرع ممصتلا نع لزعمب نفلا اذه نودمتعي كسورتالاف

 00 ا
 اهربشا « ىلوالا ةجردلا نم ةعيفر ًارثآ ىطعاو

 يذلا ( 7”هزمو ) يباف ةنيدم يف ( سونيف ) ةرهزلا لاثمت « قالطالا ىلع ًاركذ اهريساو
 فلد ريطاسا ىد حا لثتو « ةيعيبطلا ناسنالا سيياقم اهل ةينف ةعومج نم «ًاءزج- فلي ناك
 ىأرم ىلع كلذو « ةيساحنلا لجزلا تاذ ةيبظلا نأشب سيلقريهو ولوبا راجش ةياكح يورت يتلا
 دوجو نعمت ماعم «دبعملا اذه يف اضيا تفشتكا يتلا راثآلا نيبو .سيمرهو سيمطرا نم دبشمو
 نا حجرالا نم هنا الا « ايقيرغا ولوبا لاثم تحان نوكي نا ًادج نكمملا نمو . ىرخا تاّئف
 « ابعانص ةرابمو يباف ةنيدم لماعم ةربش نع ثدحي خيراتلا لازي ال ذا «ايكسورتا نوكي
 امور هتعدتساف « همسا خيراتلا مرتحا يذلا ديحولا يكسورتالا نانفلا ( [”ءاءه ) اكلوف مهنيب
 ةيقيرغالا راثآلا زربا يهاضي نا نكمي يذلا يلوتيباكلا ريتبوج لائم نييزت يف نواعبو كراشيل

 ةكرح يف امل كلذو ( داليملا لبق سماخلا نرقلا علطمو سداسلا نرقلا رخاوا ) دبعلا اذه نم
 ىلع عشت ةريثم ةرظن نم هلع امبو « ءارغإ نم ةمسبلا هنع رتفت ابو 6« طاشنو ةيومح نم مسجلا

 ىلا نيثكتتم ءاسنلاو لا ٍجرلا لمت يتلا ىرخالا ليثاهتلا ريثكب نبي لاثمتلا اذهو ٠ هلك هجولا

 هذه عنص متام ًاريثكو . ةيربقلا تارجحلا وا سيواودلا ضعب هجو يطغت وا « مئالولا دئاوم

 رفانتو « نطبلا لهرت اهعم ودبيف « ةيلزهلا موسرلا انايحأ براقت « ةيعقاو « ةيح حورب ليئامتلا

 عو



 «نفلاو يحولا ةيكسورتا راثآ مامأ « كش الو « انه نحنف . تالضعلا زوربو « مسجلا ءاضعأ
 . نامورلا دنع مسرلا نفب ًاديعب ترثأ ثيحي « مسدو معط نم ولخي ال ام ةيراعلا ةقيقحلا نم اهيف

 ةبببش تاظحالمىلا «ىرخألا يه ءانب يضفت ةيكسو رتالا موس رلاو ةيناهبشلا راثآلا ةساردو
 ببن نه هل تضرعت ام ةرثكل دوجولا نم دقفت اهتم ىلوألا تداك دقف . ًاهانيدبأ يتلا كلتب

 نم ةفلتغ ةعطق م٠٠ « اهوزغ ةدحاو ةمكسورتا ةنيدم نم اولمح نامورلا نا ذا « بلسو

 كعلاطي ثمح « لوتيباكلا ةبثذ » ؛ يه فحنلا هذه نم ةعئار ةفحت انملا تلصو دقو . زنوريلا

 وهف . لكشلا اذه ىلع زربي ام هملاعم نيب سيلف « ممرلا امأ . ءاجسنالاب مستي راع يعببط نف
 اهتاكرح ماجسنا يف صوخشلا زربتف « روبقلا ناردج يطغت يتلا موسرلا هذه يف ىّنلجتي ام ريخم
 ديلا سمل انه سمانل انناو . لبق نم اهروطت ىلا انرسشأ يتلا ةكرحنملا دهاشملا هذه يف ابقفاوتو

 لحي نرا ىلع نانفلا صرح يتلا ةيوزنودإلا ايارملا اذه فو « روطتلا اذه زارحإ يف قيرغالا رثأ
 . ةمح ةروصب افقلا ابنم

 اعرن «يمملقا وا يتلحم يقيرغا نفك يكسورتالا نفلا ىلا رظنن نا نككمي ال «لوقلا ةوفصو
 هسايتقاو اهل هلقنو ىقيرغالا نفلا تارثؤم نع احفص انبرضام اذا همبفت نكمي ال نف هنا الإ كا

 هذه يف اهرّيحو اهجلاع ىتلا ةيروطسالا تاعوضوملا نم ديدعلا نع انيضاغت وا « هتاررظنل
 نم يسورتالا نفلا لاج.ر اهوحن وحني ماق يتلاو ايلاطيا ىلا ةلئاه ريداقب اهردص يتلا تاودالا

 , اهنودلقيو « نيغرفمو نيروصمو نيماسر
 دوكرلا « ةيديلهلا ةراضحلاب كسورتالا رثأت ىلع ةعطاقلا ةلدالا نم ا

 نرقلا مظعم لالخ يكسورتالا نفلا « اه دح ىلا ؛ ىرتعا يذلا : اهئارت لافتا

 تامادطصالاو ةيساسلا تاسكاشملانم همف ماق نرق وهو «سماخلا

 تباثلاو .نيفرطلا نيب ةينفلاو ةيفاقثلا تاقالعلا هعم تعطقنا ام كسورتالاو قيرغالا نيب ةيبرحلا

 يف ًادبعب ًارثا تكرت ةيسايسو ةيبرح ةمزا « كاذ ذا تفرع ةيكسورتالا ايلاطيا لك فما
 , ةيداصتقالا دالبلا ةايح

 يا «دحاو تقو يف أعم اتعقو «ةيكسورتالا ةرطيسلا ةيارنو « امور يف يكلملا ماظنلا ةمزأف
 رهن رباعمب محتلا لواحت « ةيكسورتالا ندملا برقا < يباف تحارو . سداسلا نرقلا تايرخا يف
 يتلا تادهاعملاو « اهدقع رركت يتلا قيثاوملا نم مغرلاب ةليوط بورح كلذ نع جتنف ٠ ربيتلا
 امور ءاليثساب «لماكب ًائرق ماد فيقع داهحن دعي بورخلا هذه تبتنا دقو .اه ًادح عضت تناك

 دا « ايرورتا ةءعطاقم ىلع ةزطيسلا نم امور تنك ؟ نتمتو ةرعب كلذ دعتو . يباف ةنيدم ىلع

 ةمضقلا نم اذام « نكلو , اهتققح ىرحلا تاحوتف رثإ اشطبو ةوق تدادزاو دضعلا اهنم دتش
 « امور اهتدبا يتلا ةديدشلا ةمواقملاف ؟ رمالا ءىداب يف عضولا هيلع ناك يذلا امو « ءدبلا ذنم
 يدايحلا فقوملا لالخ نم الا « نامهفب' ال يباق دض اهبورح يف اعابت اهتققح قتلا تاراصتنالاو
 ةكرعملا لخددتو بركلا ضوخت نا يه ترطضاف « ىرخالا ةيكسورتالا ندملا اهنم هتفقو يذلا

 ند



 . جراخلا يف اهتارمعتسم اسهل ثضرعت يتلا تارجحلا نع كيهان < اهدحو

 مهموق ينب ةدجن ىلا قيرغالا ةزوقاريس ةنيدم ناكس به دقف اينابك ةعطاقم لحاس ىلع امأ
 ماع اهيلع اوزافو ”كسورتالا عم ليوط كارعب ةكبتشملا 6 ( 6:05 ) موك ةنيدم ناكس نم
 اهاركذدتلخ يتلاو «سيرادنب ربشألا يقيرغالار عاشلا اهاّنغ ام ًاريثكة يرحب ةعقوميف «م.ق 4
 . مهيديأ يتعقو ودعلل ةذوخ ءاسملوا هلإل هسلركتب 1716702 نوربه ةزوقا ريس ةبغاطسوفنلا يف

 ةريزج لالتحا ىلع قيرغالا دعاس ام « ةيرحبلا مهترامتو كسورتالا_لوطسا لاز نا متع امو
 اومجاهو «يلامدثلا ىكبت ايردالا رحبلا لحاسىلعو اكسروك ةريزج يف مهل مدق ءىطوم ءاشنإو «ايلأ

 ذا « رحبلاب ااصتا عنتماو اينابكك ةعطاقم لزع مت نا دعب اذكهو . اهسفن ايرورتا لحاوس
 اوردحنا نيذلا نينمسلا يديأ يف ةدراب ةمينغ تعقو « ربلا نمو « هملا ذفانملا دست امور تناك
 نرقلا فصتنم يف وباك ةنيدم ىلع اولوتساو «لحاسلاو لبسلا وحت نيبجتم « نينبالا لابج نم اهملا
 تشالتو . نيع دعب ًارثا ةعطاقملا هذه ىلع كسورتالا ةرطيس تحبصأ نا ثبلت لو . سماخلا
 ةقطنملا هذهل نييلاغلا وزغ رثا « مبارلا نرقلا علطم ذنم « وبلا لبس يفكلذك ةرطيسلا هذه
 هب فرعت لازت ال يذلا «اينولوب» وه ديدج مسي اهمسا اولدبتساو ءانيسلف ةنيدم ىلع مئاليتساو

 ةدايس تحت تعقو نرا متعت ل تلا تاذلاب ايرورتا ةعطاقم ىوس كسورتالل قبي مو < موبلل

 . مهترطيسو نامورلا .

 م مهتيندم نا الإ . ينامورلا حتفلا هجو يف كسورتالا دص « مهلاصوأ عاطتقا نم مغرلابو
 اهيلا تداع «سماخلا نرقلا يف ةراضحلا هذهىرتعا يذلا دوكرلا دعبف .يسايسلا مهبطوقسي بهذت
 سويسيند ةيغاطلا ماقا يتلا ةزوقاريس ةرطبس لاوز بقع « عبارلا نرقلا يف اهطاشنو اهتيويح
 ةراضحلاب مهتالص نوديعي كسورتالا حارو . ابقافآ نم مسوي نا هتميكش ةوقب فرعو اهمئاعد

 يف تتف « اهناقثب مهتكرعف مهناريج دض اهوضاخ يتلا بورحلاو تامزألا نا ريغ . ةيئيلهلا
 ةدايس تخسر نأ دعبو . مشاغلا ردقلا ءاضقل اوماستساو مّواشتلا مهسوفن ىلع رطبسف « مدضع

 عم مات لوزتل ايجيردت لفأت كسورتالا ةراضح تذخا ضرالا يف اهروذج تقرعأو امور

 وخروم ٍقأيو «ناك ربخ يف مهتراضح تلخد « دالبلا "تّّستََْتت نا دعبو . ةيحبسملا روبظ

 . ةرثعبم افتن اهرامخأ نووربو مامل اهركذ ىلع نامورلا

 نم ريثكلا تسدتقا دقف . ديجملا اهثارت سانلل لقنتل ةريخالا اهتعاس ةراضحلا هذه رظننت لو
 اتضفر ام اذا ًاردص مخضأو ًاردق ربكأ ودبي ساستقا وهو « قيرغالا نع ةموقملا اهرصانع

 نم نكي اهمو . نيينويالا ىلع « لقنلاو رضحتلا يف مهليوعتو ةبقرشلا مهتمو”رأ ةيرظنب ذخألا
 قيقحتل اوفرصنا « ةسايسلا ابلاطيا ةدحو قرقحت ةيناكمإ كسورتالل تدبت نا دعبف « رمألا
 نعو . ةيلاطيالا بوعشلاو ماوقآلا ىلع مهتراضح طسب ىلع كلذ يف نيدمتعم « ةببدألا اهتدحو
 « ةيليلهلا ةندملا ىلا « ايجيردت « ةريثك ةللاطيا بوعش تفرعت ةيكسورتالا ةراضحلا قيرط

 ضي



 « ةيداملا ةينقتلاك نيدمتلاو ريضحتلا لماوع نم ريثكلاب اهتاذ نم مهتدمأق < قرشلا ىلا يلاثلابو

 انتوفي الأ بجو .عساطلا ةيلاطيا بلاوقب اهتيكسو اهتغرفأ ةديدج قاوذاو راكفأو تايرظنبو

 تايسانملا يف امامل هيلا انحأ امم « تاذلاب امور ىلع ريبك لضف نعاط امي « صخالا ىلع « هيونتلا
 نم مسي مل نم ماق ناو تامورلا ىلا ةيدحالا لقن « نوريثك حجري اك « آلثم كلذ نم . ةضراعلا

 ةحابلا « مهترامع يف « كسورتالا نع اواقت نامورلا نا هيف كلش ال اممو . ةيرظنلا هذبب نيخرؤلا

 ةيرامملا ةسدنهلا رصانع نم ًاريثكو «زئانجلا قفارت يتلا يهالملاهذهو «( #4 ) لذنملا راد وا

 ةنيدم يبف : اذه نم رثكأب اضيا كسورتالل ةئيدمم امورف . كلذ ريغو ضرالا حسم دعاوقو
 مسارملاقفوو مهتنواعبتأشن دقف .اهبلع تراس يتلا ةيسايسلاو ةيرادالا مظنلابلوالا اهامكب اهل
 ماع « ةيروهجلا تالعإو اهيف يلملا ماظنلا بلق ىلا اهسيسأت ذنم « امور كح دقو . مدنع ةعبتملا

 جهانملل اقفو هرطأ اوماقأو شيجلا تاكالبب امور اوادمأ يسورتا لصا نم كولم <
 , ةيكسورتالا تامظنتلاو

 تفقث تلا لماوعلا دشأ نم تناك « ضارقلالاو لاوزلا اهيلع بتك ىتلا ةيندملا هذهو
 ْ . مهيف تشاعو مهيلا تلقتناف « اهيلع نيرصتتملا

 نايل



 نا حشر لسمفف)

 اهثراضحو ةجاطرق

 مودق ركني نم سل انيب « قرشلا نم كسورتالا مودقب مزجلا ليف ًاريثك هرملا ددرتي

 يضخمرات ضقانتل يحس لاثم « . :رويجاطرقلا اهأشنا يتلا ةنطلسلاف . روص ةنيدم نم نيدجاطرقلا

 ةئشانلا ةرمعتسملا هيف ىرن يذلا نيحلا يفف . تاضقانتم ,نم خيراتلا فرعي ام ردقب « جودزم

 ثقولا يف « ىرخا ةبج نمو . يوهتو طحنت ( روص ) مالا ةنيدملا ىرن « دعاسلا اهنم دتشي
 ىرن « ةناهتساو ابهنو ًابارخ ردنكسالا اهب ثاع نا دعب قرغأتتو « اهيابش هيف روص ددجت يذلا

 برستي نا « ءابإو ممشب ضفرتو « اهتراضحل يقشفلا عباطلا ىلع ةدقتم ةريغب ظفاحت ةجاطرق

 ةجاطرق عقوم وه « دحاو درم « لاقي قحلاو « تاضقانتملا هذهل .ةينيلهلا لماوع نم يش اهبلا

 يتلا تايروطاربمالا كلت « !اهتارثؤمو ةيدنجالا تايروطاربمالا نع لزعب اهلعج يذلا يئانلا

 يف اهماما تدجو دقف . ليوط نمزب اهتاهيبش نم ءيش هيلع لطي نا لبق قرشلا يف تعلط
 يف.اهتلاسرو اهتمبم رّسي ام اضيا لب «بسحف راهدزالاو قالطنالل يميبطلا لاجلا سيل «برغلا
 مدطصتيذلا نيحلا ىلاف .فارطالا ةيمارتم ةيروطاربماو « مخض ناطلسو نيكم لالقتسا دمشت

 اهمظنتو ءابلك ايلاطيا ىلع ةماتلا اهترطيس طسبتو ربكتو ومنت اهنأشو اهتكرت نا دعب «امورب هيف
 ابنع ليع نا ىلا اهدي نيب صقارتي ردقلا ىرن « سورض لوكا بورحي ابعم ىلطصتو « ءاشتاك

 . ضيضحلا ىلا يوهتو ىعادتتف « ىربكلا اهتسفانم بعادبل

 ادب اهرصن نا عم « ًاليبس كلذ ىلا تعاطتسا امبر 9 رصتنت نا ةجاطرق ناكماب ناك له

 يف هتاراضحو هتايندم رهصو ميدقلا ملاعلا غارفإ ةيلمع نا . تابسانملاو فقاوملا ضعب يف ادكؤم

 قشا « رخآ عون نم ةمهمل « اهققحم تماقو امور اهل تحطنت يتلا ةيلمعلا هذه < ةديدج ةقتوب

 نم لاوط نورق ةعبس دعب « ةجاطرق نا فيك « فرعن نا « !هتبوعص نيبتنل يفكي « بعصاو

 ددرت ًاقيمع ًارثا اهءارو كرتت نا نود خيراتلا حرسم نع تراوتو تلاز «مراعلا طاشنلاو ةامحلا

 ةبسنلاب «اعضاوتمو ًآليئض ةيقينيفلا ندملا هتبمل يذلا يخيراتلا رودلا نكي اهمو .لايجالا هركذ

 . ةجاطرق هتعبط امم رثكاب ةيندملا روطت ندملا هذه تعبط دقف « ةجاطرقل
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 لحاسلا لوط ىلع « دتمي ىصقالا برفملا يصاقا ىلا برغلا سلبارط نم

 هؤاوه باسط « مستيو انيح قيضي ©« يضرا طيرش « يلاشلا يقيرفالا

 دقو . هرمعو يلاولا روصعلا ذنم ناسنالا اهأف ©« يوارحصلا لخادلا سكعي « هخانم
 عبتاو طسوتملا رحبلا ةقطنمب قصلأ حبصاف ءادوسلا ةراقلا فارطا يقاب نع ءارحصلا هتلزع
 رهاظ قوت وأ ةبغر ةيا « ةقطنملا كلت يف نويئادبلا دالبلا"ناكس ربظي' مو . ةيقيرفالا ةراقلاب هنم
 ةظفاحملا « حورلاو ةمورالاو لصالاو قرعلا ةدحو نم هيلع مهام ىلع مهو « لالقتسالا وحن

 . ويلا مدشت ار باقلا سمالا يف ضمب ىاًاضمب مدشت ثناك يت تاداعو مديلاقتب كستلاو

 دعب" نا الا , ةيرصملا تارثؤملا ضعسب ب «:لعفلاب اورمتخا مهن ١: وا اورمتخمي نا مهتعاطتساب ناكو

 م يف تالعاتلا هذه لمبس «ىراسبصلاو ديبلازم ازجلح ايي بصتتا امو «نيفرطلا نيب ةقشلا
 . رحبلا قيرط نع مهيتأت نا دب ال ناك ةيمان ةروطتم ةيندمب ماوقالا ءالؤه رثاتي يكلو . مدعلا

 . ةرماغملا حورب مبسوفن تشاج نييقشيف ةراحم قيرط نع لعفلاب محل مت ام اذهو

 ةيعارز بيلاساب اهعرزو اهثرح ىلع نولهالا لبقاف « ةيندعملا تاماخلاب يقف دالبلا تناك
 . اهيف ناطيتسالاو اهيلا مودقلاب مهيرغي وا راجتلا نظن هيلا تفلي ايش ردت نئكت لف . ةيئادب
 يتلا  ةيبونجلا اينابسا ىلا يضفي يذلا يرحبلا قيرطلا ىلع عقت تناك اهنا ىلضفلا اهتازيمم نم لعلو
 ةراقلا نم يبرغلا لامشلا ىلا ةعقاولا نادلبلا ىلا يضفت اي « قيئزلاو ةضفلا نداعب ضيفت تناك
 زنوربلاةعانصلة يرو رضلا ةداملاهذه«ريدصقلار دت تناك يتلا ( م15 ديريتسكرزج) ةيبوروالا
 فلألا رخاوا يف ءاجرالا كلت ىلع اولطأ نيبقينيفلا ةراحبلا نا يف كسي نم سيلو . ناهبشلا وا
 دعب اليل اهنومؤي ءىفارملاو ناجلخلا ىلا « لبم ىلع « نوفرعتي ءىطاشلا عم نيرئاس .م .قف يناثلا
 هذه ىلا مهقبس ناك اذاف . ابيرقت رقموايك نيمبرا نم برقي ام رابنلا يف اوعطق ارنوكي نا
 ناك دقف «اهتاذ قيرطلا مهايإو كلس وا « ًادج همف كوكشم رمأ وهو « سانلا نم ماوس راطقألا
 ىلع مهذوفن طسب نويقينيفلا عاطتسا لك ىلعو . راطخالاب ةفوفع ةئئانثتسا ةروصب كلذ
 . اهيف محل سفانم لك ىلع يلاتلاب ءاضقلاو ةقطنملا

 حجري ام ىلع « مت ةقطنملا يف ةيقينيفلا تارمعتسملا ىلوأ سيسأت نأ ةروثأملا ديلاقتلا يورت
 «سنوت لحاس ىلع « ةقيتوع » ةنيدم اوأشنأف .م .ىق رشع يناثلا نرقلا رخاوا يف «نيخرؤملا ةاقث
 برغملا يف «يسلطالا هاكر ىلع اوأشتأ أ هيون ايتايسا لحاس ىلع( سداق) سيداغو
 «ريثكي كلذ دعب ت تئشنأ دقف «رهزا لبقتسمل رادقألا اهتدعأ يتلا ةرمعتسملا امأ .سوسكسمل ةنيدم

 ابحجري يتلا ةنسلا يهو <« 417/414 ةنس يأ <« ضعبلا فرع يف « خيراتلا اذه نم نرق دعب يأ
 ةرزيمتيم ايضآ «ةجاطرق وا « تشدح ثرق هوأ « ةديدجلا ةيرقلا » يفو .ىمادقلا نوخرؤملا
 . روذجلا ةفلتخم ةدقشف رصانع نه وبمظ « روص ةليدم نم اوؤاج ةداق فارشاب

 فرط يفو طسوتملا رحبلا ضوح نيب طبري يذلا قيضملا ىلع
 تماق « ةرثانتملا رزجلا نم ددع ةراقلا نع اهزعي ةريزج- هبش

 بعشلا اذه لصا

 اهتيروطاربما ةأثنو ةجاطرق حاجن
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 ةِنيِدِم نا فيك انل رسفت نا ةيفتح ةيأ ةعاطتساب سيلف . زاتمم يفارغج مقوم قوف « ةجاطرق

 ةيبالعرا نم !ذيع دفا يقر« ةقاطو نونلخ نا امانس ىلا «ةيدتلا ةقيوع انيق وأ « انوع

 نم ةساطرقدتأشنأ اماهل ءىشنت ناو رطيسق نا اهل بتكيإ «نيصح يرحب عقوم نم كلتل ام الو

 رادقالا اهتأيه يتلا لماوعلاو ةيرشبلا بابشألا اما لبجن نحن . نأشلا ةزعو ناطلسلا ةطسب
 . اهرما لاحفتساو ةجاطرق ءارشتسال

 ةيقينيفلا تارمعتسملا نم ريبك ددع دوجولاىلا اهقبس دقف . ءطبلاب كلذ عم ةجاطرق ومن زيت

 ةيلقص قيضم رزج ضعب يف هئطاوشو.رحبلا فيس ىلع وأ « رحبلا نم ةبرقم ىلع ماق ام اهنيب
 تارمعتسملا هذمه نم لكُل . اهيلامثو يلرغلا ةيلقص ءىطاش ىلعو ( ايلاح ايرالتنبو اطلام )
 هلك لبجلا لبجن اننأ اك « هلك اذه نم بلاغلا ىلع ائيش فرعن ال ؟ يه ام نكلو < ةسيئر ندم
 « ةجاطرق ىلا ًالصأ اهتدش يتلا تاقالعلا روصتن نا نم زجعأ انسفنأ ىرن اذلو . اهسيسأت خيرات

 ذنم ةيقيتيفلا نئادملا هيف تعكست يذلا عضولا نم ًاريثك ديفتست نرا ودبي ام ىلع تفرع يتلا
 ةئيدم تناكو . نييروشألا ةازغلا ةأطو اهيلع تلقاثت نا دعب « م . ق نماثلا نرقلا طساوأ
 ضيرغلا ىنغلا-نم هب تقرع ال « بلسلاو ةمقنلل ًاضرعت <« قرشلا يف « ةيقششفلا ندملا رثكأ روص
 .تبفقو نأ دعب «س# ةنس فو . ملستلاو عوضخلا دادعتسالا ةلقو «سأبلا ةدشو «ةلئاطلا ةورثلاو

 ىلا اهملاعم كدو ”ةونع اهملع ىلوتسا « اهباوبا هل حتفت نا ءابإب تضفرو دانعب ردنكسالا هجو يف
 ندملا دنع فخ ام اهدنع "فخ ناك دقو . عيرذلا ابطوبه ىدصب قافآلا تبواجتف « ضرالا

 « اهدحول رثأتبمت نا ةجاطرق تفرعف برغلاب ماتهالا يف ةيغر لك « ةقيقشلا ىرخألا ةيقيثيفلا
 . جوالا ىلا اهب ضبنتو اديصو روص ةكرتي

 « رمأل زتهت الو ءيم ىلع يولت ال هذه عيمجتلا وا ةيفصتلا ةيلمعب ةجاطرق تماق دقو
 اهلطاسأل ةظفتحم عصاو حومطو ةيغسوت عايطا نم اهمف ش ماج ام ليبسلا ذه يف ترخسو

 «بتاكم درج ىرخالا ةيقشفلا تارمعتسملا نم ةلعاج « راحالاو راجتالا قفارم عبمحي ةيراجتلا

 يراحت لوطسأ ءاشنإ اهانغ اهل حاتأف . اهشطبو ةيرحبلا اهترطيس ىلع « هلك كلذ يف لوعت يهو
 فالحالا ةدحنل ةادأ هنمت لخت ا« يوق يرب شيحتو ةيبرح ةرامعب «ءاضتقالا دنع «هتفدرأ

 ىلع لقن مل نأ « ةظفاحلا نم ندملا هذه ضعب تنكقو . اهنم فعضتسملا ىلع اهترطيس طسبل وأ

 ةنيدم « آلثم ندملا هذه نم . يلخادلا يرادالا لالقتسالا نم ءيش ىلع هلقأف « ماتلا اهلالقتسا

 ذنم « تفصتسا دقف . ةلماك ةسيئرلا اهفادهأ ققحت نا ةجاطرق تعاطتسا اذكهو . ةقيتوع

 . ريبكلا تريس جيلخ يبرغ مقو اسم عباطلا يقينيف ناك ام لك « م . ىق سداسلا نرقلا علطم

 .قرشلا يف هنم ءيش قبقحت نع روص ابمأ تزجع ةدحو طسوتملا رحبلا يبرغ يف تققح كلذبو

 نم ةسلسب تماق لئبسلا اذه يفو . هاليلا لخاد اقع تلغوتف : اذه نم رثكأ تزجنأو
 وأ « اهتعقر طسبو عسوتلا ىلا اهقيرط ضرقعت تناك يتلا ماوقألا اهب تسرضت ةيمادلا بورحلا

 ب



 امور تداك ام ذا « ةمشاغلا تاحوتفلا هذه ةبغم لدحتت نا اهملع ناكو . لحاسلا ىلع منقت تناك

 «ييرفللا لحاسلا يف اهيلع تماق يتلا ةعقبلا يف اهرصحتو قانخلا اهيلع « دعي ايف <« قضت

 ةيرب ةلود تداع « راحبلا ةديس تناك نأ دعبف . اهملاعم نم ريغام امئاطلس ىلع ارط ىح

 . رفاظألا ةماقم « حانْلا ةضمبم

 زيمتي م مادطصالا اذهو . قيرغالاب « ةنيفلا دعب ةنيفلا < يمانلا اهعسوت يف تمدطصاو
 ةيوارحص ضارا موقت ثيح « ناوريقلا نيبو اهنيب لصفت يتلا دودحلا دنع « ايقيرفا يف فنعلإب

 00-_ / و ترطنادو 0 امأ .ةرتفنم

 رمالا ناكو . بونجلا ىلا « رحملا لحاس ىلع ةعقاولا اهتاكلتم نع امل لزانتلل

 ابهبف تقرها ةيلاتتم بورحل اخرسسم « دالملا لبق « سداسلا نرقلا ذنم تحبصا ىتلا ةيلقص يف

 يظلتلاو اهبكارتشالل «لخادلا يف نوبلصالا ةريزجلان اكس ابعم رطضا «ةلولطم ءامدو ةليوط دوبج
 اهل تدر نا ثبلت ل اهنا الا « ةزوقاريس ةرصاحم نم ًارارم نويجاطرقلا نكمت دقو . اهرانب

 «م.ق عسأرلا نرقلا رشاوا يف « لواح يذلا سيلكوتاغا اهتبغاط دبع يف لدلقب كلذ دعب ةبرشضلا

 ذا « رمالا ةياهن يف ةجاطرقل ةفككلا تحج دقو . اهيلع ةيركسع ةلمح ديلجتو ايقيرفا وزغ
 نم ةلرقم ىلع « ائيسم ةئيدم بلق يف ةيماح « م , ىقا954 ماع « امل مقت نا تعاطتسا

 نامورلا ناك ذا « ىلوالا ةيقينوبلا برحلا اهتم تقلطنا يتلا ةرارسلا كلذ ناكو . اهتسفانم
 مهتكوش تفعض نا دعب « ةءلقص يف قيرغالا لحم اواحو ىربكلا نانويلا ىلع اولوتسا دق

 , مزع بهذو

 « اهب تضبن يتلا بورحلا لقا « اندنع يه ةيلقص يف اهرام ةجاطرق تضاخ يتلا بورحلاف

 ىرخخالا اسهبورح اما . قيرغالا وخرؤم اهنع هبتك ام لضفب كلذو « اهعئاقوو اهيابساب ًالبج
 بلق يف لغوتلا اسهب تماق يتلا ةلواحلا ليصفتلاب فرعنو . ركذي ائيش اهنع فرعن ال داكنف
 كلث ىراكس نم ءادشالا نييلبجلا لبق نم اهب تلبوق يتلا ةفينعلا ةمواقملاو « امنيدرس ةريزج
 مهملا ءيشلاو . مهتمجابم ًاضيا ءالؤه لواح امدنع دشا سأبب نامورلا اولباق نيذلا « ةريزجلا
 يف « نيئادبلا دالبلا ناكس ىلع « ةيماد تامحضت دعب « رطبست نا تعاطتسا اهنا هفرعن يذلا

 الو . ننوتب مويلا فرعت يتلا دالبلا لك امل تعضخ ثيحي « سماخلا نرقلا لالخ < لخادلا
 ليبس.يف < « ةقزترملا بورح » اهيلع اهترج يتلا تايوعصلا اهدض نولغتسي نامورلا حار
 هتنيعو اقرب راقلمه ىلا « حراخلا يف اهتاكلتمب نع عافدلا رماب تدهع «اينيدرس ةريزج مهعاطتقا
 ةونع نابسالا لئابق عاضخا اهجئاتن ضعب نم ناك ةيسايس ةطخ جبتناف « اهشوبجل ىلعا أدئاق
 نمو . -ةنجاطرق مساب مويلا ةفورعملا « ةديدجلا ةجاطرق » ةنيدم نسا اينابسا يفو . ًاحلص وأ
 . ابردم اشيج هتلمل أيه نا دعب امور ةمجاهمل « م , ق 91 ماع « لعبيناه هنبا قلطنا اينابسأ

 قوف دنت اهتطلس تناك « م . ف كلاثلاو عسبارلا.نينرقلا يف اهزع جوأ ةحاطرق تغلب الو

 قب



 , تالصاوملا « ضعب ىلا اضعب اهدشي <« لاصوالا ةثعشم اهنا الإ « فارطألا ةيمارتم ةيروطاربما
 " هله هيلع تناك ام نايبت يف ةالافملا نم زرتحن نا انيلع . مخض لوطسا اهنمؤي ةيرحبلا
 تماقو تزيحت اهنا «رحبلا ىلع نيمجاطرقلا ةرطيس يف ديدجلاف . ةدجو ةلاصإ نم ةيروطاربمالا

 نم ةرطيسو ةدايس «لبق نم فرع نا هل قيسنكُي مل يذلا طسوتملا رحبلا نم يبرغلا رطشلا يف

 اينايساو ايقيرفا يف اهتاكلتمم نع عافدلا تارورض اهترطضاف . عاستالا اذه لثهو زارطلا اذه
 « تقرتساو تّقد اهم « تاقرافملا هذهو . ةندتم ةعافد لئاسو ىلع ةيرحبلا اهتدامس زيكرت ىلا
 ضيا ليك؟بسحف ةيجاطرقلا ةيروطاربمالا ةقيقح سيل هقفن نا ىلع اندعاست ذا «ةصاخلا اهتيمهأ امل
 هذي اهتنراقم نم رذحن' نا انيلع اك « مدقلا خيراتلا ربع تماق « اهل ةلثامم ةيروطاربما لك
 . ثيدحلا خيراتلا يف اهرمأ ماقتسا يتلا تايزوطاربمالا

 'اذه لك « ابنع ئدج لا حافدلاو « اهيلع ظافحلاو ةعساشلا ةنطلسلا هذه مايق
 عوضوملا اذه لوح انتامواعم نآ الإ . ةمخض ةحلسم تاوق دوجو ىفتقا

 هذه « امور عم اهيورحي رمالا قلعت اداك ”ىنغو ةرفو دادزت اهنا الإ « ةعطقتمو ةليلق < تاذلاب
 مطمم»نسم وا طيصنسيو ةلك نم اتحن « « ةيقينوبلا بورحلا » : نامورلا اهامس يتلا بورحلا
 . نييجاطرقلا ىلع هوقلطأ يذلا مسالا وهو مهب ةلك نم ةقتشملا

 دوبجلا غلب « ةيلقص ىلع ةرطبسلا فدهتست تنإك يتلا بورحلا هذه نم لوالا روطلا يفف
 غلب « ةجاطرق لوطسا نأب رداصملا قثوأ نم لدتسيو . رحبلا ىلع ةرطيسلا يف هتورذ يبرحلا
 برحلا لاوط ةوقلا هذه ىلع ةظفاحلا نم تنكمتو . ةريبك ةيبرح ةئيفس "ن٠ «م .ق ١65 ماع
 مهتبج نم نامورلا رس انبي ةنيفس ه٠ اهالخ ةجاطرق ترسخ « ةنس 7 ترمتسا يتلا

 لوطسالا اذه لثه دشحت نا « كاذ ذا ةينيله ةلود ةيأ ةعاطتساب نككي مو . ةنيفس ل٠٠
 وا بحعلا وعدي ام ددصلا اذه يف سلو . انيدل يتلا ةيقيرغالا رداصملا ظحالت ا؟ « مخضلا

 يف سيلف . ةيمهذلا اهروضع يف انيثا لوطسا ةماخض نع ًاديج هفرعن امب هانراق ام اذا « ةشهدلا
 ةسدنه ثيح نم الو 4 يجيتارتسلا نفلا ثيح نم ديدحت وا راكتبا يأ ةيجاطرقلا ةنافسلا نف
 فوفص تاذ.ةيناتوبلا ةبفسلا نم محن مخضأ يه ةيجاطرقلا ةتيفسلا نأ حيحص . نفسلا عنص

 , ١سيلكترب دبع يف ةثالثلا فيذاجلا

 ام ةقاطلا نم هل ناك ةنيفس "ه٠ نم « ؟ه5 ماع « فلأتي ناك يذلا يجاطرقلا لوطسالاو
 ٠٠١ و راي وأ فذجي .٠ لدعمب يأ « رصعلا وشرؤم دكؤي اك <« براحم فلأ ١66 ل مستي

 نع ءيش لك لبجن انتا الإ . فيذاجلا نم فوفص ةسخلا تاوذ نم ةنيفس لك يف براحم يدنج

 لوطسالا : ىوقلا

 ننال افصر موريؤجمرتو لاو 7ةزبورو كار 2زمرو لا: يه قيرعالا دنع ةفورعملا نفسلا عاونا )١(
 هه مموو د 1مةفمرمم :عارقالا نامورلا دنع ابلباقير .فيذاجلا نم قوفصةسخ واةعبرا وا ةثالثب ةزبجلا
 . 0 هتبش7 677:6 ل
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 اهلثم « دنجت تناك ةجاطرقف « ندملا يف ناكسلا ةرثك نم نكي اههعو . مهدينجتو مهحبلست ةقيرط
 ندملا تناكو .مخضلا دشحلا اذه لثم اهل عيل «اهتاكس نم نيتطاوملا ريغ « اميدق انيثأ لثم اذه يف
 بارغالا دنجت اي + ىرخألا يه اهئائبأ نم فيدرب اهديوزتل رطضت اهترطيسل ةعضاخلا وا ةفيلحلا
 نا دعب اهرمأ ىلع امور اهتبلغ نا امو . قيقرلا نم بئاتك دنجت اك « امئانيم يف نونطقي نيألا
 عسوب دعب ل « ةيرب ةكرعم ةيرحبلا ةكرعملا اهعم ليحتست ةطباه فيطاطخي ةيبرحلا اهنفس تزبج
 , اهدب ىف طقسأف « هرركت دبجلا اذه لثم « ديدج نم لذبت نا ةجاطرق

 ددعلا اهشويج غلبت «  دهعلا كلذ وخرؤم اهدروي يتلا ماقرألا ةماخض نم مغرلاب 0

 _بوشن دنع يدنج فلأ 1! ىلع ء يابا يف لميتاه شيج دزي مف .روكذلا ©
 هشيج ماوق ناك ايلاطياىلا اهجتم(سناربلا) هنيريبلا لابج زاتجا امدنعو .ةيناثلا ةيقيئوبلابرحلا
 ةسن اريثكم تضفخلاف شيجلا اذه ليكشت دعب ابق روطت دقو . يدنلجم مقاوم نماقلا#

 ةقرف هيف اوفتلأف « دالبلا جراخ تبراح ةيركسع تالمحي لبق نم اوكرتشا دقف . هيف نينطاوملا
 ةقرف فلؤت ةجاطرق يف ةطارقوتسرالا ةبسبشلا « عبارلا نرقلا علطم يف دهاشنو . ةرانخم
 هتمرب روباطلا اذه ينف دقو .يدنج ؟ه٠ ءهلاحر ددع غلب «سدقللا روباطلابفرعت ةرائخم ةصاخ

 ةيدنجلل نوعدي ال مهف ٠ اهئانبأ مدب دصتقت ةجاطرق تذخا نيحلا كلذ نمو . ةءلقص بورح يف
 برحلا ةعزن تفعض دقو «قحام رطخ دالبلا ريصم ددبتت تلاىربكلا تامملا يف الإ «برحلا وأ

 ةلئيعتلا ماظن يف روطتلا!ذهو . هل مهاهإو يركسعلا بيرداتلا نع ًاليوط مهعاطقتال مهبف

 را ةيركسعلاو ةيبرحلا اهتوؤش ربدتت تحار ذا ةجاطرقب ررض يأ قحلي م « ةيدنجلاو
 ددجلا اهعابتا ىلع تضرف « قافآلا اهنم تحسفناو اهتيروطاربما ةعقر تدتما امهاكف . ةينيلمل
 اهدم4 تادهاعمو قيثاوب اهعم ةطبترملاوا رقألاو كلاملا ىلع تضرف اك «ةيركسعلا ةمدخلا ةناغإ
 ءاج نأ ىلإ ؟ تامللا يف اهل ارشد ايقيرفا يف ديسوتلا ناسرف ةقرف تناكو . ةدعاسم قرفب
 .ةيئاثلا ةيقيثوبلا برحلا رخاوا يف امور بئاج ىلا لاقتنالا ىلع مهلمحو « امور فيلح اًسيئسسم
 دينجت ىلع < م .ق سماخلا نقلا لئاوا ذنم ؛ ريثك لوعت ةجاطرق ىرن “ ىرخأ ةبج نمو
 رز ناكسو تابسالاو نيبقرفالا نيب نم مداقتتا نسحتق عبارلا نرقلا يف ايس الو و 2 ةقؤترملا
 نمو تح. « نيملاطيالاو نييروغبللاو اكسروك ةريزجو ايليدرس ناكسو نيبلاغلاو « رابلنلا
 ممادختساو «ديلاقتلاو ناسللاو قرعلا ةنيابتم ماوقأ نم طالخالا هذه مظنت نكي م .قيرغالا
 هب فرتعي ام اذهو .ريسيلا رمألب «ىصقألا دحلا ىلا م ا ا
 نيا فرع ذإ | « ذفلا يرككسملا هغوبنو لعدن اه ةيرقبعب ًاملاع ديشيو بنلوي ينامورلا خرؤملا
 ًاقفر « سيدارك أبعي ةقرترملا نم شيجلا اذه ناكو ٠ دح ىمقأ ىلا ممللا اذه نم ديفتس
 طابض ةدايقي مزاللا يركسعلا بيردتلا اوبرد مهسنجس ينب نسم طابض ممرما ىلوتي « مهايموقل
 نوبردتي اذكهو . . ميلف ديأ نيب يلا ةحلسالا فالتشاب فاتخت لامعأ مهل نّبعت «نييجاطرق ءاسررو
 شوبجلا أفكأ نم لعبيئاه شيج مويلا انل ادب ام اذاف ٠ . اهوصأ اودبجي ىتح برملا نينافأ ىلع
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 « ىلوألا ةجردلا يفو « الصأ دوعي انإ لك كلذ يف لضفلاف « مدقلا خيراتلا يف تماق ينلا
 . يركسعلا هغوبتو ذفلا دئاقلا اذه ةيرقعل

 ةعقوم كلذ ىلع دهشت 5 برح ةقعاص ناك يذلا لعبيناه ةيرقبع ًايناج- انممضو ام اذاف

 « امامت هديبيو مصخلا لدنجي مماح رصنل ىلعأ اجذومن نفيلش اهدع يتلا ةيبخيراتلا « نكد

 ىلع « رصحنت يهو . ركذت ال داكت برحلا نوذف ىلع نويجاطرقلا ابلخدأ يتلا تاديدجتلاف

 يف اعومدشتلا لا ةملسألا عازلا ضعبو يبرد تانيضستلا ةناقإر .ناصملا قذر« لاجالا
 اهذخأ مهنعو « ةزوقاريس يلاها اهدلق نرا ثبلي ل سماخلا نرقلا رخاوأ يف ةيلقص بورح

 غلب ذا « م .ىق يلاللا نرقلا يف اهيرصاعم ةشهد ريثت ةجاطرق راوسأ تناكو . نانويلا قيرغإ

 ارتم ٠١ ةفاسم ىلع « اهللختي « راتمأ م اهتكامسو « ًارتم ١ اهعافتراو « ًارتمولمك م( اهنوط

 ةمدتعو ناطر النفع يقم فحاارلا ملي تالبطصار جورب © رخألا نم دحارلا
 تازيمم نمو . نييروشالا نع اهرودب اّتذخا ىنلا روص ةنيدم نع اهوستقا امنإ هذه تائيصحتلا

 لابعتسا امس الو «قرسشلا دالب يف ةعبتملا ةمبرحلا نونفلا برغلا ىلا تلخدأ اهنا ةيركسعلا ةجاطرق
 نم هؤافلخو ردتكسالا اهذشأ مهنعو «دنحلا اهيلع راس ةطخ يهو « ةسسرحلا كراعملا يف ةليفلا

 ةلمفلا نم دختي « 7 .ق ثلاثلا نرقلا ىف سورببا كلم ( .ترب/#هو ) سوريب كلملا حارو . هدعبي

 اهدراطتو ةليفلا داطصت ةجاطرق تذخأ «نيملا كلذ ذنمو .ةلقص يف هبورح يف (ئجافم ًارصنع
 ليهفلا نم امجح رغصأ وه ىقيرفالا ليفلا نا ريغ . برحلل اهدادعإو اهضيورت ىلع لمعتو
 « اوفرع نامورلا نا نع كيهان « يوبسألا نم سفنلا ف ةبهرو اعقو لقا هرظنمو « يوبسألا

 . موجحلاب موقت امدنع اهرضو اهرش نودافتي فيك « دعب ايف

 جرد اب تسبق ام اذا اهءاشنا <« ةحاطرق تفرع يتلا ةيسرحلا ةوقلا ردق نم صقتني نم سيل

 , لاجمل اذه يف اهتققح يتلا تاحاجنلا امور لجست نا لبق « رامضملا اذه يف ًاليوط برغلا هيلع
 يتلا تالضعملاو لكاشملب « كلذ عم « بهذت ال « انفصو يذلا هجولا ىلع اهققحت ةوقلا هذهو
 يف ةنماكلا ةيساسسلا ةلكشملا : ًالثم ابنم « ائاقبو اهرارمتسا نيمأتو ةوقلا هذه مايق اهرآثا

 كلذ ريغو « ىرخالا تاطلسلاو تآمهلاب مهتاقالعو ةلودلا نم اهباحصا ةلزنمو ةمك احلا تاطلسلا

 ضوبنلاو «برحلا ةلآل ةمزاللا تادامتعالا ريفوت يف لثمتت ىلا « ةيلاملاو ةيداصتقالا تابوعصلا نم

 ديزت يتلا ةكباشتملا تالكشملا نم كلذ ريغو ةقزترملا ىلع ليوعتلاو « لمكالا هجولا ىلع اهب
 مهتعاطتسابف ةقزترملا دنجلا اما . هتداقل اعوط لثتع فرتحلا شدجلاف . اكابتراو اديقعت رومألا
 ”الإو.« ةيرهشلا مهتايّتطعأو مهتابترم ضبق يف نيددشتم « بلطلا يف اوفحليو مهتدارا اوضرفي نا
 يف اهب اوماق يتلا ةقؤترملا برحك « رذت الو يقبت ال ًابرح اهونلعاو اودرمتو « اورمنتو « اوراث
 ىلع يفقت تداكو « سياملاو رضخالا تلكا ةبهال ةروث تناكف «ىلوالا ةيقينوبلا برحلا باقعا

 ىلا ةجاطرق تداق يتلاو « محرتال يتلا برحلاب » : فرعي امل قيرطلا تحسفا ذا ةجاطرق
 . كالملا نم ىنداو نيسوق باق
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 نيزجاع انسفنا ىرن ثيحي ماهبالا اهفلغيو مظنلا هذه ضومفلا فنتك

 ةديدع لماوعل 6« ىرخالا يه « تعضخ دقو ايس ال اهديدحت نع

 ثالث وا ىوق ثالث ةئيدملا يف نا رومالا رهاوظ نم ودبي امو . لدبتلاو لوحتلاب اهيلع تضق

 . فورصلاو فورظلل اقفو نيابتت « ىرحالاب تاعزن

 نا ثبلي مل ماظن وهو < يكلملا ماظنلا ىلع اهرما ءدب يف ةنيدملا تراس نوكت نأ حجررملا نم

 دعب اما ع لدبتست « ةيموكح تآسه لاحلا مسفتل « يخيراتلا 1

 ىلع « الملا تالا نإ تاسسؤملا هذه نما: يعشلا تيوصتلاو ماعلا عارتقالا قيرط نع « ماع

 ىرخا سلاجمبو خويشلا سلجمب لثمتت تناكنف ايلعلا ةطلسلا أها . ةاضقلا وا 77/8,!5/م5 تبفوسلا
 « فيلأتلا وا ليكشتلا ةيفيك الو «ءاضعالا ددع :اهنم ددحن نا انرودقمب سيل . تايحالص هنود
 يف يه تاطلسلا هذه نا ديكأتلل يفك اهنع هفرعن يذلاو . اهب معنت تناك يتلا تايحالصلا الو
 ام نكلو . ضيرعلا هاجلاو رفاولا ءارثلاب اهباحصا معني « ةنيدملا ناس نم ةليتض ةيلقأ ةضبق
 موه اهيلع تبلغ ةقبط يه ةمكاحلا ةئفلا «ةيورملا ديلاقتلا ىلع ًادامتعا ؟ءارثلا اذه نوكي نا ىسع

 « هيلا تعسف . ريفولا حبرلا ردتستل هباسسا نمؤتو هصاونب كسق تلبقاف « بسكلاو ةراجتلا

 هليبس يف يحضتو هلوح جبست يبف . تناك ةليسو ةياب هتفقلتو « ان ىدبت امنا هتيلطو < ناك ائيا

 لكبب مهيمر يف مهريغو نامور نم مهموصخ لسرتسي نا « اذه دعب « بجعالف . ءيث لكب
 دلع تماق دقف «نكي امبمو . فاصوالا عذقاب مهنومريو روصلا عشباب مهبوروصبف «ةرعمو ةيرف

 ةعقر عاستاب « ةعساو ةعساش تاكلتمو انايطا : تمسجتو تروابت « ةلئاط تاورث' نييجاطرقلا

 فارشا نم ةقبط ةنيدملا يفف . ايقيرفا بلق يف مه اهوأشنا يتلا ةضيرعلا ةيروطاردمالا

 نع ًادوذو داجمالا ىلع (ظافح ممامدب نودوجي فيك « كلذ عم « اهؤانبا فرعي « نييقينوبلا
 ءوس أاهريغ نم رثكا تسيل عبطلاب يهو « اهنئاذلل لستمتو ممنتلا بحت ةقبط يهو . , ناطرالا

 ةياف . اهملا ىعستو يساركلاب ثيشنتو ةطلسلاب كسمتست «ةماعلا ةفيظولل نامتثا لقاو «لاعتسا
 افوح ثحبسو « اهذجاونب اهيلع تدش املاط ةطلس نع ؛ ًارايتخا وا ًاعوط « موي تلخت ةيلقا

 9 لوطو لوح نم ثيتوأ ام لكب

 . ةكلهلا دروم اهودروي اوداكو ةجءاطرق ىلع شيعلا ةداقلا ءالؤه صغن ام ًاريثك

 ناك « ةماعلا ةئيزخلا دراوم صنمي شحب سلا تاقوا يف ظفتحت ال ةنيدم يفف

 ب ادا التل« اقول ١ هدرا ارخلس يداي تيتان 1 ارتتا
 يتلا نوغام ةرسا « ةقيرعلا تاتوببلا هذه نم . انيدل ةفورعم رسا يهو ؛ اهبف ةريبشلا رس

 اددع 4 ةنق ةبقاعتم لايجا ةعبرا ةدملو « م . ىق . سداسلا د
 تبجنا يتلا اقرب لآ ةرسسا ةفيرشلا رسالا هذه نمو . قيرغالا دض برحلا ةدابق اولوت ةداقلا نم
 تردحت .ينلا رسألا هذدسهو . لعبتثاه هئباو راقلمم ةداقلا « لاجرلا ريهاشم نم ثبحتنا نميف

 ةيعايتجالاو ةيسايسلا مظنلا

 ةداقلا

 ب



 قيرط نع ةعفرو ىنغو ؛ ءانس ىلع ”ءانس ةئيدملا ديزت فمك تفرع « فارشالا نماهوصا

 رزالا اهنم نودشي راصنألاو عابتالا اهوح بلؤت نا تفرع اك اهتققح يتلا ةيبرحلا تاراصتنالا
 نم مهباختنا يري «ءالؤه برحلا داوقو . باسح فلا اهل نوبسحبف © تامزالا يف اهنورصنيو

 ديلاقم نوماستيف . خوبشلا سلجم لبق نم بصنملا اذ مل مهحيشرت يرحي نا دعب « بعشلا لبق
 ءاتقاسإب مرا هدف ونمت نود دل دريدا ضار ةريصللا 3 يوتا انو لاح

 نومعو نيراشتسملا مصن نع لزعمبو «“ ةقلطم ةطلس نيعتمتم نيعتمتم رمالا ةداقلا ملستي . ء”ىراط لزع

 باون مث اقرب لآ نم ةداقلاف . نوبغرب اك مهلا اهب دبعي يتلا ةقطنملا روما نوريدي « نيبقارملا

 ريديو « عزانملا ريغ قلطملا دئسلا هرابتعاب اهب يضقيو اياضقلا ف"رصي لعبيناهو « نويقيقح كلم
 ةقزترملا ءاسؤرو . نطولا ضرا ىلا هعوج.ر ةعاس ىتح اهتسامولبد فرّضيو امور دض برحلا

 الو « هتطلس ريغ ةطلس نوفرعي ال « لبق نم ءاسؤر مث  همابمو شيجلا نوؤش نولوتي نيذلا

 قيرغالا ةداقلا هلك اذه ىلا فضأ . ةجاطرق يف ةمئاقلا ةيندملا ةرادالل مإرتحا ياب نوسسحتي
 يتلا ندملا يف ةطلسلا ءلمب نورثأتسي مهنا فيك « ىنداو نيسوق باق ىلع مهنم يهو « ةيلقص يف

 ةعشاغ ةيروتاتك د اهيلع نوضرفيف « اهتمدخ ىلع نوامعي يتلا ىرخالا ندملا يف وا « اهيلا نوبستني

 ام نابتاو مهي ءادتقالا ىلع ةجاطرق.داوقب زفحي قيوشتو ءارغا نم هيف ام مهلثم يفف , ةدبتسم
 , ةطلسلاب راثثتسالل ءالؤه هب ىعس

 دض زرحتت ناو © رمالل ةجاطرق يف ةيندملا ةرادالا طاتحت نا « هذه ةلاحلاو « بجعالف

 ركذ ىلع انايحبا ينأت ةثراوتملا تايورماف ؟ ةنلا ءذه لثم مهدنع ردي ام ة ناك لبف . تجافملا

 ةردان تالواحم يهو «© ليصافتلا يف ضيفتست 3 نأ نود عونلا اذه نم بالقنا تالواحم ضعي

 تالواحلا هذه ةردن لعلو . بورمحلاب ةنوحشملا ةليوطلا لابجالا هذهب تسرق ام اذا « يرمعل

 عجري الف « دالبلا جراخ « بلاغلا يف « براحت تناك ةقزترملا شوبج نا ىلا ًالصا دوعت ابتلقو

 ةيلقالاف ©« نكي امهمو . شيجلا حرس دق نوكيو الا هتمهم وا هتلمح ءابتنا دعب اهيلا دئاقلا
 ا نوغام ٌةرسا ذوفن مقافتب ترعشتسا نا امو . ةظقي دج. تناك ةجاطرق يف ةمكاحلا

 « م . ق سماخلا نرقلا طساوا يف ءررقت تحار ىتح يساسالا دالبلا ماظنب مهثبع ناكما ةركف
 ايا 4 باسحلا ةيدأتو ةشقانملل « هماما لوثملل يعدتسي ةمصعلاب عتمتي « ىلعا ءاضق سلجم ءاشنإ

 ةداسقلا ىلع ابلص مادعالاب هكح ساجلا اذه ردصا ام ًاريثكو . 0ع
 نودي ام عاام مهليب 5 رسايس نيو تر

 هبا ا ا نا اا رجا ا وابل
 بارهالا عابطسإب يبيت ةيااعوزلا رداصملاف . هيلع نودسحي تام عضو يف مبف . مدضع

 انل ىنأ نكلو . هقيدصت عنمي ام سيل لمتحم عانطصا وهو  تايطغالاو لاملاب راصنالا 1
 اينايسا اهب تلفح يلا ةيندعملا مجانملاف ؟ مهت جاصرختو موصخلا تالوقتو ءادعالا مهتب قثن
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 ىلع لعببتاه اهلجس ىتلا ةرهابلا تاراصتنالا نا 5 « ريفولا لالا ة جاطرق ىلع ودق تنال

 خييراستلا لازي ال ًاراخفو « ءانس نم هدعب سيل ”مانس هيلع ىفضا كلذ لك « مهدالب يف نامورلا

 مهتضهانم يف « اولوعي نا مهتعاطتساب ناك هنا حوضوب لدت رهاوظلا لكو , باجعاب هنع انثدحي

 . بعشلا يف نكت ىرخا ىوق ىلع  ةكاحلا ةيطارقوتسرالا ةقبطلا
 . ةيسابسلا ةبجولا نم ةجاطرق يف ربكالا لوهجملا وه
 ليبق مددع غلب «ةئيدملا هذه ناكس نا «نوبارطس روبشملا يقيرغالا يفارغجلا دكؤيو

 دقف , ةمسن 7٠١,٠٠٠ « اهتيروطاربما اهنادقف لبق ةنس ه٠ وحن نم يأ «تاونس عضبب اهاوز

 سنوت يحاوض نم) اسريب ةيضهوسنوت“ةريحم نيبعقت ضرالا نم ةعساو ةعقر «لعفلابلتحت تناك
 ةكرحلا طاششن نم ناكو .لامشلا ىلإ اراغيم ةيحاض نيبو (سيول ناس ةيحاضب ةفورعملا يهو موبلا
 ةقبطلانم «عبطلاب مهمظعم «ناكسلا نم ريبك هدعل قزر هروهتراص اهنا اهمفةيراجتلاوةيداصتقالا

 ةيقنيفلا ندملا يف يماسلا قرعلا ىلا نومتلملا ناكو , لوصألاو قورعلا يفلتخم نمو ةحداكلا
 ةيقرشلا روص ىرن ائيب ؛اطاشنو ةكرح ةقفدتملا « ةرهدزملا «ةيبرغلا روص» نوُسؤي اهتارمعتسمو

 اوناك مهسفنأ ةيلقص قيرغا نا اك « اهردص ىلع اوخانأ نيذلا ةازغلاو نيحتافلا ةيدوبع تحت فسرت

 لطبلا نم لدتسي ا بناجألا نم جاوزلا حبت تناك دالبلا نيناوقف , اهمف نومسقيو اهملا نوبحتي
 « 4٠ ماع 2« 1[ ربابه ةنليدم يف يزوقاريسلا نولبجلا ةسغاطلا هعرص يذلا ينوغاملا

 , ةزوقاريس تاديس ىدحإ نبا ناكذا

 ةيسن امو:.؟نوبارطس هركذ يذلا ددعلا اذه يف ءاقرالاو « اياعرلا ةبسن « يرمعل تناك يف

 ىلعف باجيالابو  نوقرفي اوناك لهو ؟ ممل ةيسايس قوقح ال نيذلا مهنيب بارغالا وا بناجالا
 0 عزوتي بعشلا اذه ناك فيكو ؟ نييباجالا نينطاوملا نيبو نيبلسلا نينطاوملا نيب - ساسأ يأ
 . باوج نود مود ىقبتسو هافشلا ىلع مسترت ةلئسأ اهلك 9 هتامظنمو هتآمه يه امو

 ةيلمع ةطلس ةيأب ةليوط ةدم عتتمتت مل ةيبعش ةئيه « ةجاطرق يف ماق هنا ديكالا تباثلا ءيشلاو
 سلجم ةأيهو خو.شلا سلجم اهعضي يتلا عيراشملاو تاحرتقملا ىلع ةقفاوملاو قيدصتلا ىدعتت ال
 ؟مائوو قافتا ىلع نانوكت امدنع « ةيبعشلا تاظنملا دوجو «ناتئيهلا ناتاه تلهاجت مو . ءاضقلا
 روطتلا اذه ءاج لبف . اهذوفنو اهنأش يف دازو اهريوطت بجوأ ام « دعب اريف ©« ثدح دقو

 بعشلا اهب ضخمت « ةعوضوم ةطشو سوردم لمح ةجيتن ءاج ما « ةيعيبط « ةيوفع ةروصب
 مهنم ًاريبعت « شيجلا ةداق ضعب لبق نم ًعفد هيلا اعوفدم وا « ةيقيرغالا ندملا لثم « ًارئأتم
 ؟ خويشلا سلجم مهتضراعم نع

 زربف (هتدارإ نع ربعي بعشلا حار ىتح ةيناثلا ةيقينوبلا برحلا تقلطنا نا امث « نككي اهم
 وا ذوفنلا هذه ةفخي لو . بعشلا اذه بلق يف لعبيناه بزح هب ىظحي يذلا نأشلا « حوضوب
 نأب لمالا هغدغدي بعشلاو « برحلا هدم اهلا تبتنا يتلا ةفسوملا ةثراكلا رثأ ىلع فمضي
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 ثْبَعِل ًادح عضيف «دالبلا روتسد روتعي يذلا جاجوعالاو نيبلا تاذ حالصا نم لعبيناه نكمتي
 . مهتافرصت ءوسلو نيالا

 «هلايختدوار يتلا ضارعلا لامآلاو هتاقبطو بعشلا فوفص نيب لعبيناه اهريثي ةبضغلا هذه
 ىشثخي اعبعب مهل هوروصف « ءادلألا نامورلا هئادعأ دنع هب ةياعسلا ىلع هموصخ لمح كلذ لك

 اولكنيف مهيديأ نيب ةسيرف عقي الل دالبلا نع دعتبيو « ىراوتي نا ررقف .هبئاج نمؤي الو هرش
 ليبق يأ « دعب ابق « ةجاطرق اهب تطبخت يتلا تابوعصلا روصتن انلعجي هنيعي ثداحلا اذه , هب
 ابزح « يجاطرقلا بعشلا ايانث نيب نيبتن انلز ام ذا « امئانثأ يفو ةئلاثلا ةبقينوبلا برحلا
 انعجارمو ةفيعض انرداصم نكت اهمو.ةيرذج تاءارجإ ذختي نا ىلعهنم طغضب «لمح ايطارقوميد
 نا «كلذ عم « انل حيتت يبف « ةريخألا ةجاطرق تاونس ثداوحي ةقلعتملا رداصملا هذه « ةليلق
 ةناعتسالل سانلا نم قيرف دادعتساو « فنعو بغش لامعأ عوقو : نيمهم نيئيش ©« حوضوب نيملن

 نودشيو مه:ورهاظي عابتأو راصنأ اسينيّسمو نامورلا نم لكلف. هعمنواعتلاو ليخدلا ينجألاب
 يمركلا ىلا لوصولاب هسفن هثدحت «روجأم ٍلوصو رغآلاو «هتفطاع يف عقدنم اذه : رزآلا مهنم
 دقو « حانلطا ةضمبملا « ةرئاثلا ةنيدملا قوف فرفري ماؤزلا توملا رطخو « ةطلسلاب راثثتسالاو

 تجار اقوس تحصأو :لتاقتم ةذبانتم ثمداصتو « حلاصملا تمحالتو « عارطألا ابيف ترث
 . ةلوطبلا روص عوراب < ىرخا ةبج نم « ٍتلفح اهنا يك تاءاندلا لفسأب

 فبكو «هعجارم وسقتو هرداصم مبجتت يذلا ميدقلا خيراتلاىلع انه لوعي يخيراتلا داتسالاف
 اذه فصو يف لسرتست نا بجعالف . ةينامور ةيقيرغإ رداصم اهتيبلاغ يف يهو وسفتت ال
 نانم ريثكب دعبأل عضولا اذهو.نيخرؤملاو باتكلاضارغأل اقفو نايلغلا ديدشلا «مومحلا مضولا
 اهتافقو < ىرخألا يه « امل ناك دقف . اهسفن يه تناك موي ةجاطرق هيلع تناك ام ةقيقح روصي
 وه امو « ةلودلا كلسم ةفرعم يف ممصلا نم بغرب خرؤم او . ركبلا لصفلا تاعاسو ىربكلا
 بعشلا نم قيرف اهب عتمت يتلا ةيئاتثتسالا ةطلسلا نسم « يطارقوتسرالا ماظنلا فقوم طبضلاب
 « فيك و « ىرت اب ىتف . اهب اوصيرتو ماسجلا ثادحالا هذبي اوس”رضت نم نيب ةعبلطلا نم ناك
 لبجن نا « كشالو ًاريثك انفسؤي ؟ بعشلا دي ىلا ةقيض ةيشرغيلوا دي نم ايلعلا ةطلسلا تلقتنا
 هذه رس«دبألا ىلا ابر «نفدق « رامدلا ايانث اهتفقلتف توملا قادشأ نيب ةنيدملا هذه تطقس فيك
 وا اهب ترم يتلا تاروطتلاو « كاذ ذا يقيرفالا عمتجلا تزه يتلا ةفينعلا ثادحالاو عئاقولا
 «ةقيقحلا مهفت ىلع « هنيعب فرظلا اذه يف ع انه اندعاست نا اهتأشن نم ناك يتلا اهتشياع
 اهلورمو ةيبعشلا ىوقلا عاضوا هيلع تناكام مهفت ىلع « اهب ةبيبش فورظب اهتثراقم دعب «كانهو
 . فينعلا اهرطخ يف اهعزاونو ةفلتخلا

 4 1 ةيرحسلا ةراجتلاو ةيجاطرقلا ةيروطاربمالا يداصتقالا عضولا نوكي نا علاطلانْيو ظحلا نسح.نم
 يعاّجالا عضولا يف هنم احوضو رثكأو اضوغ لقأ ن 5



 ًافرم « ميمصلا يف ةيقينيف ةنيدم يهو « ةجاطرق رن ملول انيديا يف طقس ناكل الاو «يسايسلاو

 لمالل بيحلاو مزعلل طشملا نم هنا الا .ءيش لك لبق ًايراجت ”ءانممو ًانرحي
 «ديدحتلا عيطتسن الا

 تاروطتلا عستتنو ©« حصا وه اك ءىفارملا هذه وا « أفرملا اذه ضاوحا عقاومل « ةقدلا هجو ىلع

 يبرح رخئآلاو 2« يراحت امهدحا : نآفرم لعفلاب ا ناك ذا « اهيلا تراصو اهب ترم يتلا

 تاريحبلا وأ ناردغلا هذه ىلع ةرصتقم اهارنف حنجملا لايخلا انب شعتي نا وا ؛ يركسع

 بعوتستل اسهتابنج نم عسويف هسفن ببلي نا لايخلا ىلعف . مويلا نيعلا ىأرم يف ةلثاملا ةعضاوتملا

 «تكحتو يبرغلا طسوتملا رحبلا ضوح ىلع «ًالاوط ًالامجا «ترطبس يتلا ةرارجلا ليطاسالا هذه

 .هحراخمو هلفانمع « ةعزانم ريغ 8كيس

 ةمهاسملاو رينلا رودلا اذه « ةيرشبلا خيرات يف ًاديدج ًاراكتبا دعي' ام انه ةظحالملاب ريدجلاو

 تاراكتحالانم ددع ءاشنإ قيرط نع ةيداصتقالا ةكرحلا طيشنتل ةلودلا اهب تمهسا ىتلا ةمعاولا

 يجاطرقلا لوطسالاب اهلقنو اهراثتسا ترصحف « ةيلوالا داوملا وا تاماخلا ضعبل ةيموكحلا

 يف ددشتلاو ةيلمعلا ةيرس ىلع ظافحلا ةريحلل هاعدأو « هلك اذه يف ام بجعا لعلو . يراجتلا

 قيرطلا ملاعم ةيمعتو رثالا يف نيداجلا نيعبتتملا ةهانإل دبجلا لذب عم « اهب حوبلا مدعو اهتنايص

 اهنوكلسي اوناك يتلا ةيرحبلا قرطلا لوعن”ةفيخملا تايورملاو ةبعرملا رابخالا ةعاشاب كلذو « مهيلع

 « ليبسلا اذه يف « ةوقلا لاعتسا نع بيببتت وا عروتت ةيجاطرقلا ةيسامولبدلا نكت مو . اهبلا

 قيثاوم « دعب ايف نامورلا عم اودقع اك « كسو.مالا عم  ةجاطرق يف رمالا ولوأ دقفف

 « الثم كلذ نم .ةنيعملا دودحلا وا طوطخلا ضعب يطخت كئلواو ءالؤه ىلع رذ طحت تاقافتاو

 وا ايقيرفاو اينيدرس عم راجتالا مدعب مهومزلا «عبارلا نرقلا يف . نامورلا عم اهودقع ةدهاعم

 « مهنفس ىلع لطع نم أر طي ام حالصاو رايتمالل الا هيف وسرلا عييلع اوعنم اك «اهيف مه ندم دييشت
 ةسمخ لالخ اهورداغي نأ مهلع ناك « كلذ ىلع ءاجروحلا فصاوعلا مهتمنرا ام اذاف . الا سيل

 ءىفارم وا اهئفرم لوخد نفسلل تحمسأ ءاوس « اهسفنل ظفتحت ةجاطرق ىرن اذكهو . مايا
 ةيلامشلا ايقيرفا لحاوس ىلع راجتإلا قحي « ةيلقص يف ابيلع .رطبست يتلا وا اهل ةعباتلا ثدملا

 تافغطاقملا ىنغا « قحي تناك يتلا ةيريبيالا ةريزجلا هبش نم يبونجلا مسقلا يف وا ناوريقلا يبرغ

 . قبئزلاو ةضفلا ندعم امس الو « اهمجانمب ًارط ةينابسالا

 <« طسوتملا رحبلا ذفانم ءارو ام ىلا ابليطاسا تزواحت دقف « اذه نم مظعاو ىهدا وه اممو
 عبطلاب نوكت نا ىلع تصرح « يسلطالا طبحلا يف ةديدج رياعمو ًاقرط اهل ساتت تذخاف

 ةيراجت ةثعب «م.ق سماخلا نرقلا طساوا يف « تذفنا دقف . قيقدلا اهفارشاو اهتبقارم تحت
 داجياو ريدصقلا ندعم نع ائمي ةيناطيدبلا رزجلا هترامعي غلبف نوقلمع ءيرجلا راتحبلا ةرما تحت

 . «مهتفرعمو سانلا ماهفا ىلع ىفخأ نكي مف ,نيبلاغلا ةباقر نع ىأنت هريدصت يف ةديدج قرط
 ىلع نييماسلا ةراحبلا ةظفاسحم ءارج نم ةيلاشلاو ةيبرغلا ابوروا عم ةيرحبلا ةراجتلا لبس نم
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 ةراجتلا هذه تناك لبف . راظنالا نع ةدبعب اهءاقباو اهنوكلسي اوناك يتلا تاقرطلا هذه ةيرس
 م اهسفن ةجاطرق نا ىلع لدت لئالدلاق نكي امبمو ؟ ةطساولاب يرجت وا ةرشابمو اسأر متت
 يتلا سيداغ ةنيدم اهتبيبرو اهتنبال ابنع تلزانت لب « ةكرحلا هذهب عساو ىاطن ىلع كرتشت
 اذلو . لصالا ةيقينيفلا ىرخالا نئادملا هلثم ظحت مو هضعب لئت مل ةيرحلا نم ءيشب اهلماعت تناك
 ةرزاؤم نم نيقبلا نم دسا ىلع مهو « اهتياعر تحتو اهمساب رمالاب نوموقي ةنيدملا هذه ناكس حار

 ذفانم ىلع ديدشتلا يف ةمارصلا هذهو . ةيبرغلا قيضملا دفان ةديدشلا ىبتسارح يف مهل ةجاطرق

 رخاوا يف موقمل « مهتقثب زوفغي نرا سايقي ليسرملا راحبلا "مت فيك لؤاستلل انزفحت رحبلا
 لامشلا يف ايسوكيا فراشم ىلا هتلمح قطانملا هذه يف ةليوط ةلحرب م . ىق ثلاثلا .نررقلا
 لثم ىلا هقبس هريسغ رمخآ اينانري ًاراحي نا انماع غلبي ملف . كراينادلا ءىطاوش ىلاو ارتلكنا نم
 . ةقحال ةلحر يف هدعب نم هوذح ىدذتحاو هلاونم ىلع راس وأ ةلحرلا هذه

 ,هتاجاح اسأر اودروتسي نا موقلا بغر دقف يقيرفالا لحاسلا ةازاوم ىلع «بونحلا يف اما
 نع ءانغتسالا « نكما ام نيلواحب « نادوسلا نم بهذلا اويلطق « ةييلجاالا دالبلا ليصاحم نم

 رحبلا فراشم اببنم غلبتل ءارحصلا ءاجرا بوجت تناك يتلا فيلاكتلا ةيلاغلا لفاوقلا تامدخ
 ةقشو انيدلو . لمصاحلا هذه اسف نزتخت ةمخض تاعدوتسم ةباثب سيداغ ةنيدم تناكو .طسوتملا

 اذ هيف ايلاع اوُلِج نييجاطرقلا نا تيثت « فسالا عم ابعرن نم ةديرف اهنا الا « ةياغلل ةمبم
 نم < رخآ يجاطرق ةلاحر اهب ماق ةيرحب ةلحرر انل فصي ينانوي صن ةروكذملا ةقشولاو . رايضملا
 نوغام لآ ةلالمت نمو < تيفوسلا سلجي ءاضعأ نم < نونح ؛ كلملا » وه « نوقلمع يرصاعم
 اببعدراو ناهبشلا حئافص ىلع ةروفحم اهشقنو ةئيرجلا ةلحرلا هذه فصو بتك دقف .دجامالا
 ٠ نم فلأتت ةيرحب ةرامع هترمأ تحتو يراجتلا أفرملا نم علقا نا دعبف . ةجاطرق دباعم دحأ
 لالخ سساو «ًابرغ هحتا ءاسنو لاجر نيب « نيمجاطرقلا نيرمعملا نم أفلا ٠# ءاهز تلمح ةئيفس
 رزجلا ىدحا ىلع « ةئرق وا ©: هنرس ةنيدم برغلاىلا اهدعبا «تارمعتسم عبس هذه هتلحر
 سرفو حيساتلاب رومي » رهن لصو نا ىلا ارحب ريسملا يف دج مث .برغملا لحاوس نم ةبيرقلا
 ىلا دئاوفلاو تام واعملا هذه يف ىلمتلا نوليطيو رظنلا نونعع نوخرؤملا حار دقو . 4 رحبلا
 بحا ذا .اهددحتو اهلا ريشت يتلا ةيفارفجلا ةتكمألا نيبعتىلع ايأر اوقفتي نأ نود اهنع فشكت
 ىندا يف « لاغنسلا ربت  ةيئاوتسا تاناويح همزالت يذلا روكسذملا ربنلا يف ىري نأ مهضعب
 نم راثآلا ءاملع نكمتي نا ىسعو . برغملا ةيدوأ نم ايداو هيف رخآآلا ضعبلا ىأر انيب « ريدقت
 يتلا ةنكمالاو عقاوملا ةقيقح نع فشكت «هذه انتامولعم ىلع ًاديدج أءوض يقلي ام ىلع روثعلا
 ماعم صحف قيرط نع عقاوملا هذهل مهلالتحا ىدم ديدحت ىلا يضفت م « نورمعملا ءالؤه ابلهأ
 . مهءارو اهوفلش يتلا راخفلا اياقب سردو تايفزخلا

 ال ضومفلا نأل « قيلعتلاو ريسفتلا يف لسرتسن نا ءيشب قئاللا نم الو ةكحلا نم سيل
 حصي نيكم رتاوت نم الو « نيصر دسيلقت نم سيو . هوجولا عيمج نم رسلا اذه فنتكي لازي

 نا



 ةيقارغجلا ةرودلا « سوكسمملاب اوررك « نيمجاطرقلا نا نيلئاقلا عم لوقلل هبلإ نوكرلاو هداتعا
 قلمتي ايف امإ . واخبن رصم نوعرف باسحل نويقينيف ةراحب لبق نم اهب علطضا يتلا
 هطلسي يذلا فاشكلا ءوضلاب دشرتسن نأ انيلعف © برغملا لحاوس ةاذاحم ىلع ةيرحبلا مرافسأب
 رصعلا وهو < سماخلا نرقلا ف انل فصو ذإ « ستودوريه ينانويلا خرؤملا « خيراتلا وبا انه
 هلع راسو هعبتا يذلا جبنلا « ةيفاشكتتسالا ىرونح ةلحر « بلغألا ىلع « هبف تق يذلا
 نييجاطرقلا نع هستقا هنا انخرؤؤم معزي جبن وهو « ةيراجتلا مهلامعا يف نويجاطرقلا ةراحبلا
 « نيعلا ىأرم يف اهبنوعضيو ءىطاشلا نم ةبرقم ىلع مهعلس نوبضوي راجتلا ةراحبلا ناك, . مهسفنأ
 دعاصتملا بيرقلا نا. فدلا نيممسم « كاذ ذإ « دالبلا ناكس يتأيف مهنفس لخاد نوبحسني مث
 تاماخلا وأ مهاردلا نم ًالداعم هنورب ام ةضورعملا علسلا بناج ىلا نوعضيف « انالعاو ًاناذنإ

 نُم اولمحبف راجتلل ديدج نم لالا اوحسفل نودعتبيو مهرودب نوئفكني مث اهنمثل ىرخألا
 ةقفصلا فاحجاب رختآلا قيرفلل ًاديكوت اهنأشو اهوكرت الإو « ةلداعتم اهودجو ام اذا مهعلس
 « يلاتلاب مهيلع بترتي هناو < سخب حرتقملا نمثلا ناو « مهب لذني يذلا ررضلا نع هل ابارعاو
 قحلي بئاج وا قيرف نم سملو اذه لك . ةاجزملا ةعاضبلا اوماستي نا اوؤاش اذا هتدايزو هعفر
 عم هتميق لداعتت نا لبق بهذلا نوذخنأي ال نويجاطرقلاف .رخآآلا قيرفلاب ىذألا لزني وا ررضلا
 مهعئاضب نُم نو جاطرقلا مستي نا لبق علسلا هذه نومي ال دالبلا ناكس نا 6 « ةعاضملا نم
 ريثي لكشلا اذه ىلع اهدارباو « بحي امم رثكا نكلو « ةذاّشأو « اقح ةيمج ةروصلا . ايهذ
 نوكت دقو « ةقث مدع وأ ةقث نم اهللختي امو ةضياقملا هذه سيل ةيضقلا يف شهدملاف . نونظلا
 يوار ستودوريطو .اولوو اوبهذ ءاقرفو ماوقا نيبو ىقم نمز يف ىرج وأ قبس امل ”ةروص
 هدرس يف ينانوبلا خرؤملا هاور ام ةحص دكؤي ام سيل نكلو . قبسلا لضف اهضراعو ةصقلا
 .حلمتسملا ريرغتلاو بحتسملا ماهيإلا باي نم الا دقتعن ام ىلع اهدرس نكي ملو « ةصقلا هذه

 فارتعالاو يمسرلا عياطلاب هيونتلا ل ع رصتقن نا وه اهكحاو نآلا فقاوملا ملسأ لعلو
 يتلا ةيفارغجلا فوشكلا يف نونحو .نروقلمم اهب ماق يتلا ةئيرجلا تارماغملل يموككحلا
 ةنيدم ىوس ةجاطرق نكت مل ةريثملا تارماغملا هذه تثدح !مدنعو . اهليبس يف اورماغ
 رودقم ف « كاذ ذإ نكي مل لاحلاو . اهدودح دنع ابفاقيإ ةيلقص يف ةقيرغالا ندملا تعاطتسا

 اهردص يف شيمي نا اهزع ج'وأ يف ذئنآ تناك يتلا اهسفن انشأ الو تح « ةينانوي ةنيدم يأ
 بلق ضكترا « اهمحر ىلع ةدودحلا قافآلا يذ طسوتملا رحبلا ماع يفف . اذه نم ءيش
 ام رداصملا نمانل رسيت ولةعرسب لؤزتل نكت مل «باجعالل وعدت «ةديدع رومأب شاجو ةجاطرق
 . ةلماكلا ةفرعملل يوسلا ليبسلا انل دبي

 يف ًازراب ًارود ةجاطرق تايداصتقا يف ةيراجتلا ةكرحلا تبعل
 انتل ابتنلخ يتلا رداصملا كلذ ديؤت 5 ةنيدملا هذه رامدزا

 , ةيدقلا روصعلا
 نمؤت نا تعاطتسا دقف . ناهذالاب اهتدوج تدبتسا ةعانص اموي فرعت مل ةجاطرق نإ ريغ

 ةجاطرق يف ةيداصتقالا ةايحلا

 ةرفاولا اهدراومو

 نفقا



 ةيربلا لفاوقلا لقنل وا امل اهلوانت برقل اما « اهبلا ةسام ةجناحي تناك يتلا تاماخلا اهسفنل
 نم كلذ ريغو ريدصقلاو « ساحنلاو « ناوجرالا غابص : الثم كلذ نم , ةيبرحلا ليطاسالاو
 يهور«كلذفالخو“ زرألا بشخو ةميركلا ةراجحلاو«جاعلاو «هضيبو ماعنلا شيرو ةنيمثلا نداعملا
 قوذ تاذ ةنيمث تايجاح عنص نم « ردن ايف اونكف ةجاطرق عانص نا انل دبي ل تاماخو داوم

 ملف . اهراعسا ولعو اهنم عافترا نم مغرلاب « اهئانتقاب مهيرغتو ءايرثألا قاوذأب دبتسي عسفر
 م نمثلا ةيلاغلا تايلاكلاف . نيعم ينف زارط طابنتسا وأ قلخ ىلا اولصوت مهتا (اموي انغلبي
 ترّصق دقف . ابنم ركذي ًائيش ةجاطرق ترتدص الو ةيلحلا ةيطارقوتسرالا بئاغر ًاموي عسشت
 ندملا ابتلجس يتلا ةيعانصلا تارابمال ينفلا ىوتسملا غولب نع ( رامفملا اذه يف « ةجاطرق
 نا« امل تضرعت يتلا ةديدشلا ةسفانملا نم مغرلاب « تفرعو طسوتملا رحبلا قرش يف ةيقيليفلا
 تفرع « اهتجتنا يتلا تاعونصملا هذه نيب نفف . ةلواطتملا ةيدقلا لاجألا لالخ هيلع ظفاحت
 . اهرثأ يف نودجيف قيرغالا قوذب رثأتست نا دئاسولا ضعبو داجسلا ةعانص

 مئادلا لامعتسالا تاذ ةيداعلا تايجاحلا عنص ىلع ةجاطرق ترفوت « أمات اذه سكع ىلعو
 خيرات نم رخأتم دبع يف اهتاعونصم تدبتساو اهقوس تجار ةعانص يهو « ةرثكي اهتجتناو
 ليسوتملا نادلب نم « تاعونصملا هذه نم هدروئست ام رخزت تناك اهنا مم 6 ةئيدملا هذه
 . ةسدقملا سفانخلا ذيواعت ردصت تناك يتلا رصم نمو « نانوملا دالبو « ابقيلبف نم : قرشلا
 ىتلا روبقلا تافلخم كلذ ىلع دبشت اك اهلدعم ىندتيو صقنت تادروتسملا هذه يلاثلاب تذخأو
 ثرقلا ذنم « ةعونتم « ةطشان ةينطو ةعانص مايقب (بلاع قطنت يتلاو نوبقثملا هيلع رثع
 « اهعنص قرطو اهجذامغ سبتقت « اهجاتنا نم ريثك يف ةدّدلقم ةعانص ابنا الإ « .م.ق سداسلا
 ءانثتساب « طق هلبح عطقني مل تايجاحلا هذه داريتسا نا ذا « جراخلا نم ابفرخز زارطو
 . اينابكو ايرورتأ تاعونصم اهلح لحو تلدبتسا يتلا « لينلا يداو نم ةدروتسملا تاجاحلا
 « ةصيخر راعسأب ةيعانصلا اهاجوتنم ريدصت ىلا تطشن ةجاطرق نوكت نا يعببطلا نمو
 نوح ل ةعقاولا راطقالا نم ريبك ددع يف تاعونصملا هذه نم ةريثك جذامث ىرن انئا ذا
 نم مظعالا داوسلا نا ةظحالملا يرحو . جاجزلاو فزخلاو راشفلاك « يبرغلا طسوتملا رحبلا
 ىلع ةعقاولا نادلبلاو راطقالا ناكس نم اوناك « ابنئابزو ةيجاطرقلا تاعونصملا يكلهتسم
 راشتنا اما . اهل نيلاوملاو ائافلحو اهاياعر نم بلاغلا ىلع مهو « رحبلا مءىطاوش نم ةبرقم
 قاطن ىلع يرحي ناكف < ةشحوتملا ماوقألا نيب « لخادلا يف اهلامعتسا لقلغتو تاعونصملا هله
 وهو « ةيلامشلا ابقيرفا تامطاقم يف امس ال « رظنلا تفلت ثيحي ةردنلاو ةلقلا نم يهف . قيض
 فلختو عبطلا ةنوشخ نم هيلع اونك امو نييئطولا ناكسلا رقف ىلا لصأ هدر بحجم رأ
 . مدنع قولا

 « ريبكلا لخدلاف .٠ ةلئاط (حابرأ ةجاطرق ىلع ردتل < هذه ةلاحلاو « ةعانصلا نكت ملف
 طاشنب اهقيفنتو عئاضبلا نزخل اريبك اقوس تناك دقف , ةعساولا اهتراحت نم 4 كش الو « اهءاج
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 يتلا تاماخلا اهنزاخمو امهربانع يف دشحتف . طسوتملا رحبلا ضوحس لوح ةعقاولا راطقالا يف

 لاونملا اذه ىلعو . ةيبرغلا راطقالا نم اهلمحو اهعمج ىلع لمعت ةيرحبلاو ةيربلا اهلفاوق تناك
 جاتحت امكرسيب نّمؤت نا تعاطتسا !ذكهو « ةبقرشلا نادلبلا عم ةيراجتلا اهتالماعم يف تجسن
 ةيحيإلا نادلبلاف . اهنم ًاريبك اًئيش جراخلل تردص اهنا دبي مل هنا الا « ةيئاذغلا داوملا نم هبلا
 . اهلل ةرواجملا نادلبلا نم اهتجاح نهؤت نا تفرع بوبحلل ًاريبك (فقوس فلؤت تناك يتلا

 ثبلت / <« روخلا نم اهتجاح دس يف اهرزجو نانوبلا دالبو ةيلقص ىلع ًاليوط تلوع نا دعبف
 ىلا امدنع ةبكافلاو ذيينلا ليصاحم نم ةريبك ريداقمه عسب ىلع « دعب امف ةرداق تحبصا نا

 ريخ «ةيجاطرقلا ةلودلل ًاريبك الخد تنمأ يتلا ةمراصلا ةيراجتلا ةكرحلا هذهو . ةمبرغلا نادلدلا

 ددعلا اذه لثم دوجو انل رسفي ام اذهو . لقنلا ةكرحو ةلومعلاو ةرسمسلا لامعا يف لثمتت ام
 كلذي دبشت اك « اهرزجو نانوملا دالبو ةيلقص يف : ةيقيرغالا ندملا يف نيمجاطرقلا نم ريبكلا
 يتلا رداصملا تلق امهم « سكعلاب مزجلا انلوُخم ام سيلف نانوبلا جراخ امأ . انيدل يتلا رداصملا
 ةزوقاريسو تناجيرغا يتنيدمعم اهتماقأ يتلا ةطشانلا تاقالعلاف . تردنو انيديا نيب
 قيرغالاو ةجاطرق نيبتعقو يتلا ةرركتملا ةيماحلا تامادطصالا نم مغرلاب ةرمتسمةتباث تناك

 دح ىلا تلعافت اهتراضح يحاون ضعب نوكت نا ةفدصلاو قافتالا باب نم سلف . ةيلقص يف

 . ةيليلطا ةراضحلاب« ديعب

 امل تدكحس ةجاطرق ىرن ول قوتن انك 2« فوصوملا وحنلا اذه لثم ىلع رومالا تناك املو

 رهاظلاو . لصحي مل اذه نم ًائيش نكلو . مومحملا يراجتلا اهطاشن نم ركبم تقو يف ةلمعلا

 شيج تابترم عفدت نا اهيلع ناك ذا « ثادحالا نم طغضب فرعلا اذهب ذخألا تررق اهنا
 كلذو «ةملقص يف ةديدعلا اهتارمعتسم ىلا رمالا ءىداب يف ةيضقلا هذهب تدهعف . ةقزترملا نه بجل
 ىلوالا عظقلا روبظ لبق لماك نرق رورم نم دب ال ناكو .م.ق سماخلا نرقلا رخاوا يلاوح

 اها الإ . بهذلاو ةضفلاو ناهبشلا : ةثالثلا ابعاونا ىلع « ةمجاطرقلا ةلمعلا وا ةكسلا نم
 كلذ ىلع لدت ام ةينانوي ةلمع اهقاوسا يف تلمعتسا اهنا رهاظلاو.. عنصلاو برضلا ةنشخ ةكس
 كسل ةحلاصلا نداعملل رقتفتل نكت مل اهنا عم «ضاقنالا نيب اهيلع شع يتلا تاكوكسملا عطق

 ةفلختم « ةيئادب ماوقأ نيب !هرحت ةيراجتلا تاضياقملا يف كئابسلا لامعتسا ةلضفم « ةلمعلا

 . اهروطت يف

 ةورثلا هذه « اهانغو ةجاطرق ةورث رس اهدحو نكحت ل ةطشانلا اهتكرحو ةراحتلا نكلو

 ضعب يف اهيلع رثع يتلا رثآلا نم:كلذ لدتسي اي «ةداح تابوعصو تامزا اهعمج يف تفداص يتلا

 ةلقل اهتيهامو اهتعببط « حوضوب نييتن نا عيطتسن ال انك ناو ًآالثم «سماخلا نرقلا لالخ «روبقلا

 دراوملا بناج ىلاق . لك راهدزا عابطنا وه بلاغلا ماعلا عابطنالاق كلذ عمو . انيدل رداصملا

 نم ةجاطرق ثنكمت يتلا اينابسا يف ةضفلا مجانم كلانه « اهيلع اهردت ةراجتلا تناك يتلا ةلئاطلا



 ذا « دالبلا كلت يف نويركسعلا ةداقلا ابلجس يتلا ةيبرحلا تاراصتنالا دعب اهرائتساو اهكالمتسا

 . دالبلا ناكس عم اهتاعونصم ةضياقم قيرط نع اهب راثئتسالاو اهيلع لوصحلل ءدبلا يف اودمح
 نم ةقفشلا فرعت ال ةوسقب اهيبحت تناك تلا بئارضلا موسر اضيا فيضن نأ بحي اذه ىلاو

 انم انباسح نم طقسن الا بحي كلذك . اهتياعر تحتو اهرادم يف ةعقاولا بوعشلاو نادلبلا
 نم ريبك بناج ىلع رشابملا اهذوقت ةنيدملا هذه تطسب نا دعب ايس ال ةديدعلا اهقفارمو ةعارزلا
 ةماعلا لاغشالاو ةرخسلا تحت تحزر ام ريثك ىلا ةيلحملا ةلماعلا دملا لضفبو . ةيلامشلا ايقيرفا
 اقومرم اناكم اوغلبي نأ «نيرهام ًاراحتو نيئيرج ةراحي ارتاك نيذلا نويجاطرقلا فرع « ةقهرملا
 طق لاسبلا نع برغي الا بحي . مدقلا لاعلا يف جوالا ىلا ةعارزلا قفارع تضبن يتلا بوعشلا نيب
 .اهنونطقتي اوناك يتلا دالبلا ءارو ام ىلا ةعقاولا ضرالا تاريخررائتساىلع اولبقا نييقينيفلا نا فيك
 «نيمدقالا دنع لشمال ابرضم ناك ةبرتلا بصخ ثيح ايقيرقا يف نييجاطرتلا مهيرارذب فيكف
 لاجلا اذه يف لثمتلا ىلا نيخرؤألاو ةبتكلا نم ىمادقلاب ادح امم «اهتاريخ ةرفوو اهلمصاح ةدوحي

 بصخ نم غلب دقق :لوصحملا ةرفوو ضرالا تاريخ نع موميدح ضرعم يف ةلامح ماقرا ركذب
 ام ريشو .دحاولا يف *.. «ستودوريه دكحؤي ؟ « برغلا سلبارط ةعطاقم يف « ةبرتلا
 نيتلاو نروتيزلا رجشو يلاودلاك « ةرمثملا راجشالا سرغ نييقينوبلا دنع ةعارزلا هب لثمنت
 5 يقيرفالا نيتلا ةرجش « م . ق يناثلا نرقلا يف  نامورلا ذخا مهنعو . كلذ ريغو نامرلاو
 ضرعي بالا نوطاك ناك امدلعو . « يقينوبلا حافتلا » : اهومسو نامرلا ةرجش اهعم اولقن

 «ةبلاهشلا ايقيرفا نم هعم ابلقن تلاةجزاطلا نيتلا زاوكا خويشلا سلجم ءاضعا نم هئالمز راظنا ىلع
 نع كلذب ايثروم ء اهتوارطو ةبكافلا هذه ةجازط ىلع«رثكالاب مهماما ددشي نأ صرحي ناك
 نمو . ةلصافلا «امأز » ةكرعم دعب ةجاطرق اهئاقبتسا يف امور ددبتي ناك يذلا مهادملا رطخلا

 ةنيدملا هذهب مبماماض"”رءيل راغلا هذه«ممصتو دصق قياس نع « راتخا هناب ريكفتلا «اعبط زئاجلا
 نيتنيدملا نيب ةسفانملا هذم ىلع هنم ًاديدشت « هنطول ادودل ًاودعو [دينع امصخب تناك يقلا
 نم هيلع تناك ام نيبو ةجاطرق يف ةرهدزملا ةرمثملا راجشالا ةعارز نيب « اهمتا ىلع « ةيلجنمل
 جهانمو سسا ىلع هدنع ةعارزلا هذه تماق .اهعيجشتل هنم”ةوعد 4 ايلاطبأ يف عضاوتم عضو

 ْنا اوفرع نيذلا نويعارزلا اهؤاربخو اهوسدنبم ةجاطرقل ناك ذا ؛ ةروطتمو ةسوردم ةسلع

 .نيينيلطا ةيثكلا نم مهقبس نم اهبعضو يتلا ةحالفلاو ةعارزلا بتك نم « ديعي د ىلإ « اوديفي
 ةيعارز ةعوسوم عضو يذلا « نوغام د دئاقلا اركذو امسا مدلخاو نيسدنبملا ءالؤه ربشا لعلو
 ابلقن مت اك «ةشيتاللا ىلا اهلقنب رارق ذاختا ىلع ينامورلا خويشلا سلجم لمح ام اهترهش عويذ نم غلب
 ةرئاطةعوسوملا هذه ثيقبو . طبستلاو قيلعتلاو حرشلاب نوريثك اهالوتو «ةينانوبلا ىلا فرعن اف
 ابنم فرتغاو نامورلا نم ةعارزلا ءاماع اهلا عجر ام ًاريثك ذا «ميدقلا دهعلا لاوط ةرهشلا
 .( ظالصم) ييلب ((هلم» ) نوطاك لاثما «مهتاقيقحتو مهتابيقلت يف اهيلع اولوعو < مهوسدنبم
 ةرمثملا راجشالاب مهنم بوبحلاب (ماهها لقا اوناك نيبجاطرقلا نا لوقنلا هذه نم لدتسيو

 ب



 نم تغلب يتلا ةييعارزلا قفارملا نم اهريغو ةلاحنلاو « ةيشاملا ةيبرتو لوقبلاو « تاوارضخلاو
 . ةلئاطلا حابرالا مهيلع ”رد ام ناقتالاو ةيانعلا

 داّبخألا فصولا نع نسحأ رامثملا اذه يف ةجاطرق ابتغلب يتلا جئاتنلا انل روصي ام سيلو
 اهدارح ىلا ةيركسسلا ةلمخلا نع هثيدح ضرعم يف كلذو < ىلقصلا سرودويد ان هكرت يذلا

 ضرألا ت”رتفا دقف » : لوقي هعمساف .م.ى عبارلا نرقلا رخاوا يف « ايقيرفا ىلع سيلكوتاغا .
 عونو سنج لكي لفرت تناك يتلا ةيسدنسلا نانجلاو ءاّنغلا قئادحلاو ءاحبفلا ضايرلا نع :اهيف
 . ءارثلاو ءفدلا اهنم قاقدلا ىلا ةلماح ةبئاملا عرتلا اهللختتو يقاوسلا ١ بنيب باسنت «راؤلا نم
 « ةدمعب تافاسم ىلع « رصيلا ىتأمو نيعلا ىأرم ماسمأ رئانتت ليما ةيفيرلا لزانملا تناكو
 ضرالا تاسورغم اما . اهلها ءاعنو اهبنكاس ىنغب ايلاع ثدحت ءانبلا ةئسح ©« ضايبلا ةعطاس
 يف كعلاطت « ةرمثملا راسحشالا نم كلذ ريغو نوتيزلا لوقحو موركحلا نيب حوانتت تناكف
 ناعطقل اعلم ناك « يصقلا فيرلا انيب زعملاو منغلاو رقبلا ناعطق «لالتلا حوفسو لوهسلا تاينج
 نيابت ىلع لصاحلا اهنم قفدتتو تاريخلاب ضيفت ضرالا تناك دقف « ربخلا ةلمحو . ليخلا
 نيب مهمايا اهييف نوغرفي مهفارشاو نييجاطرقلا نم موقلا ةارس اهتيكلم مساقت دقو « اهعاونا
 .انل فصو ام ىأرمب اتلحتكا دق يلقصلا سروذريذ انيع نكت مل عبطلاب . « بياطالاو ذئاذللا
 دق .قرولا ىلع مهتادهاشم اوزّدحو اوأر اب اوثدح نابع دوهش ىلع « لقن ام لقن يف دمتعا دقف
 ىلع هنيع تعقو نا هل قبسي مل دهشم ةعورب ذأ ةروكذملا هتلمح ينسيلكوتاغا قافر دحا نوكي
 داهشتسالا ىعدتسيو“ ىورتو ظفحت ناب ةيرح ةحفص هذه , اهتيحاض يف وأ ةزوقاريس لوح هلئم

 درج ةجاطرق نم تلعجف ًانيح سانلا مابفاب تدبتسا ىلا ةيرظنلا ىلع تاليدعت ضعب لاخدا اهب
 توعن نم اهب هوقصلا ام عم « اهتيلكب اهل تماستساو ةيراجتلا لامعالا يف تقرغ « ةيرحي ةنيدم
 . اهدادرت ةضرغملا ةيدقلا تاياورلا تداتعا ةعشب فاصواو

 لسرتساف « ةمرح «لاجلا اذه يف ةجاطرقل ممدقلا خيراتلا عرب مل
 شبنلا يف ؛ نامورو قيرغأ مهمظعمو « نوخرؤملاو ةمتكلا

 مهوروص اك مف .فاصوالاو ترعنل' عشبأب موفذقو « ةّيررف لككب نييجاطرقلا اومرف . بلثلاو
 « ههتءاندف ءاسخأ «وهترطسس يففلص « نوشايف «نوهاّيت «عوطقملا دبعلاب نورفخي ةنصارق انل
 تامسق ضعب يه كلت .تاءاندلا يف نوغرمتم « موسلا يف نولسرتسم « ةفطخ « بواقلا ةاسق
 ىبلتن نا « فسافسلا يف هلتقو تقولل ةعبضم وه 5 لبسلا نم . مهنع انل اهوكرت يتلا ةروصلا
 ضعس مه اومّلس ,نيقح دقحو «ةضيغب ةدجوم هتدارا مخضتو مسحت نم اهيف ام فشككب
 : ةيبدالا تاذاذللاو رككفلا لامعا وحن ةعزن ياب « ىرخا ةبج نم « م اوفرتعي نا.نود ءاك ذلا
 يأرلا تاموقم مادعنال «هلك اذه يفيأر ءادبا عبطتسن نا «لاحانم لقن مل نأ انيدل بعصلا نم
 ةيكحلا ةقشيفلا ةحبللا يهو مالا مهتغلب نويجاطرقلا هبتك اف : ةلمصالا رداصملا عاضصتقناو

 اهمادآو ةينملهلا ةراضحلاب رثأتلا

 هال



 بدالا ىلا تمت ال « زاجيالاو باضتقالا ةياغ يف اهلمجم فنذ ضعب ىوس قبب ل « ايقيرفا يلامش يف

 ىتلا ةيعارزلا فراعملا ةرئاد وه ضومغلا هفلي ال يذلا ديحولا يقينوملا يبدالا رثالاو . ةلصب

 انل ىدبت « ىرخالا رداصملا انه همزتلت يذلا تمصلل انماستسا اذاف < !ذه ىلاو . نوغام ابعضو

 قفتا اذاف . دحأو ملاع وا «رعاش وا «خرؤم وا ركحفم يا نييجاطرقلا فوفص نم جرخمي مل هنا

 يف ةركابلا هتثادح فلم دجو' دقف « ةيقيتوي ضرا ىلع رونلا ( 740766 )سناريت ىأرو ةفدص

 «ءاك اذه ىلاو ءاذه عمو . هتاباتك يف ةينيتاللا لمعتساو امور ىلا دبع ديتقاو « رسالا
 ترفظو اهيلع ةبلغلا امل تت نا دعب امور ترما «ةجاطرق يف ثتابتكم مايق نع خيراتلا انثدحي

 تافاؤم عبطلاب تابتكملا هذه توج دقف . مئارماو ربدبلا كولم ىلع ًاددب ابعيزوتب « اهب

 اولغش قيرغالاف ؟ اهمف اهتيسن ت تناك اذامو 9 ردق يا ىلعو ؟ دح يا ىلا نكلو « ةيقيرغا

 مهريكفت نم“ طسوتملا رحبلا نم يبرغلا ضوحلا ىلع اهتدايسو اهترطبسب تلحف «ةجاطرقب مهسفنا
 يتلا ةيعاتجالاو ةيسايسلا مظنلاو اهتاسسؤم سردب هسفن ينعي وطسرا وه ابف . ممصلا يف

 بورحلا « ةضافتساب « اوخرا نروخرؤم قيرغالا نيب ماقو . ةئيدملا هذ م ةايح تمظتنا

 نيمجاطرقلا نيب نوريثك . اهلضف نييبتو ةجاطرق ةحلصم يف وه امب « ةيناثلاو ىلوالا ةيقيثوبلا
 ةيراجتتلا مهلامعا يف اهلارعتسا اوئسحا ةعيط ةاداو مه أدي اهنم اوذختاو ةينانوملا ةغللا اودوج نم

 هذمه نم اوذختاو « قرشلاو برغلا يف هفراشمو طسوتملا رحبلا ةباحر ثبحرر يتلا ةعساولا

 امنود نكلو «ةلوؤسملا ةمجاطرقلا تاطلسلا تلمح ةجردل «مافت ةاداو ريبعتو ةباتك ةغل :ةغللا

 انه لامي ال « ةينطو ةنايخ ثداح رثا « اهاياعر ىلع ةيئاتوملا لامعتسا ميرحت ىلع « طق ىودج

 دقف . قيرغالا نيبو مهنيب رابصإو جاوز ثداوح تأشن هنا فيك انعم رم دقو . هلئصفتل
 نييجاطرقلا ةارس دحا ةحاصفو ةغالب ةوق نم « م . ق عسارلا نرقلا يف مهباجعا سانلا ربظا

 ايف عضو يطربسا ملعم ىلع ءاينابسا يف دعب وهو « ةيئانويلا سرد لعبيناه نا ا ةزوقاريس يف
 «تفرع ىتلا ةينيلحلا ريثأت تحت تعقو ةجاطرق يف ةيرثلا تاقبطلاو .هذيماتل الصفم اخيرات « دعي
 00000 .اهاياثث يف لفلتتو ةيقينبفلا نام ا وزغت نا « ريثكب ردنكسالا لبق

 ططخم ءاهل ربدم رامد نمو 2« سوردم بارخ نم ةجاطرقب لزن ام نا

 . يقينوبلا نفلا لابح عقدم رقف نم انتامواعم هيلع يهام يكزب
 بصنب اهليدابمو اهتاحاسو ابعراوش تنادزا ؟ « ةمخضلا ةننبألاب « كشالو ةنيدملا تنادزا
 * مدن يرام نفل لاعس نم تبلك ماطحو ةراعبم فتث ىوس هلك اذلاه نم "قبب ملف ٠ ةحلآلا

 «ضرالا يف ًارتم 7١ اهضعب قمعو « روبقلاو نفادملا ةيمقأ ىوس يرذجلا مدحلا ةيلمع نم مسي لو
 ةحرضأ لكشب ةيولع تاءاشنا « ريثكب كلذ دعب « ابيلا نوفيضي اوذخأ مث « مثألا مسقلا وهو
 لالخ نم الإ ينفلا قوذلا نم نوبجاطرقلا هيلع ناك ام نيبتن نأ عيطتسن ال اذكهو 1 0

 تابجاحلا هذه ةسارد نأ ريغ ٠ روبقلا نيب نوبقنملا اهملع رثع يتلا ىلحلاو تايفزخلاو شن
 نا امإ تافشتكملا هذه نا ذا « ليصأ يقينوب نفب هفصو نكمي نف عم « هجول ابجو 0

 هم

 ينيلهلا نفلاب ةجاطرق رثأت



 «ةيدنجالا تاعونصملل رشابملا ديلقتلا «بلاغلاىلع «سكتعت اهنا وا ةينف ةيمهأ لك نم واخ نوككت
 «سيتقا يذلا يقينيفلا وا يرصملا قرشلاب «ديعب دح ىلا اورثأت بارغا عامنص دي سكعت مل نا

 ذا ناك ينانوملا نفلا نا نيحلا يف اهدلقي حارو عباط وا ةقيرط نم رثكحأ <« رصم نم رغنآلا وه '

 . قرشلا يف ربكالا ينفلا رثوملا كاذ

 يتلا فزخلا نم ةذختملا ةعنقالا هذه « ةبج نم يرمعل يه انه ركذلاب ةيرحلا تاعونصملاو

 ةروفحلا شوقنلاب تشرف ةديدع سيواون ةبطغأ ىرخا ةبج نمو « مهترشك يف اسانأ انل روصت
 تالشم ةعنقالا ةذهل « لاحلاو . اقينوم ةسيدقلا ةربقم يف اهيلع رثمع « ةعونتملا موسرلاب وا
 ةنمللا شوقنلا اهرهشُؤفف شئاقنلا اما . مدقلا ٍقرشملا يقيرغالا نفلا نم ةبقحلا هذه يف ةريثك

 امأكح تاحنلا ليمزا ابتحن « ماوقلاو ةماقلا يصتنم صاخشا ليثامت نع ةرابع يهو «ديلقتلا

 اهل ةيبص ةأرماو « دوجس ةكرح نامسري نانهاك زربي انيب « ربظلا ىلع ةيقلتسم وا ةعجطضم
 ةكسممو « روفصع يحانجي « رصخلا ىتح ةفحتلم < تينات ةمحإلا اهنأك نيصر حوبص هجوو

 هذم ىأرع ماما محلا يف ددرتن نا نكمي الف . روخي ةرمج ىرخالابو ةمامح اهيدي ىدحاب

 .نوتاحنلا ”قيرغإو « تامسقلاو زارطلا ملاعم كلذك ةبنانويو « لصالا ينانوي ماخرلاف : ةروصلا
 تحنلا نوكي نا مهيدل نايس « ةيقينوبلا ةنايدلا زومرو تاداعو فقاوم مسر ىلع اورصتقا دقف
 الو اهنيب ةيقيرغا ةيلاج ةجاطرق يف ناك هنا ملعلا عم « اهنع ًادبعب ىرج وا دالبلا لخاد يف مت
 . ىلع « اينويا يف 2« سسفا ةئيدم يف بصن ةدعاق دنع اوفشتكا دقو , نوفرتحم نونانف «كش

 « 130/)مو سوثيوب » ىعدي سرجلا ينانويف همسا امأ . « نييجاطرقلا » ىلا بستني تامل عيقوت

 . سوروذولوبا ىعدي هنا ذا « هويأ كلذكو

 . بدالاو ركفلا يلاجم يف هنم رثكأ نفلا لاجم يف زدبي ينيللا عباطلاب ةجاطرق عبطت "نإ
 ىلا 4 م. ق 15 ماع « ةجاطرقل هحتف بقع « رداب « نابلبما ويبيش ينامورلا دفئاقلاف

 يف ةينانويلا ندملا عم مهبورح لالخ نويجاطرقلا اهبلس يتلا ةبقي درغالا ةينفلا راثآلا ةداعإ

 « ةنيدملا نيزت تناك يتلا باصنالاو ليثاتلا نم ًاريبك ًاددع امور ىلا هعم لمح كلذك . ةيلقص

 نكت مل ول « ةينفلا قيرغالا رثآمب ريبخلا ملعلا وهو « اهباحصأ ىلا اهتداعاب هسفن يتنعيل نكي لو

 ناك يذلا يجيإلا قرسشلاو ةيلقصب مهتالاصتا لالخ نويجاطرقلا اهانتقا عنصلاو عباطلا ةينيله
 «كاذ ذا «ثعطق تناك دقف ةيقلنفلا ندملا ةنيله:ةيلمع امأ .نيئنودقم كاولمل « كاذ ذا « عضخي

 يف عقوا ةلثمأ دحن نا انيلع بعصي ةجردل سوفنلا يف يقيرغالا قوذلا دبتساو ةدبعب ًاطاوشا

 ىلع عيفرلا ينفلا ابقوذ ضرفو ةيقيرغالا ةراضحلا ءارغإ ةوق ىلع ك١ ببف لعفاو سفنلا
 فقوم < قيرغالا نم « برغلا يف « مهتموح ءانبا فقي انيب «نييويسألا ماوقالا ءالؤه
 , ءادشألا نيسفانملا

 هو



 ىأرف ةزوقاريس ةنيدم راوجيف ةحلآلاب ”ةءاسإ نييجاطرقلا دونج ضعب قحْلأ

 دنع ةعارزلا ةهلإ لمح « اهل افاطعتساو كلذ نع ًاريفكت « نومجاطرقلا
 سيل ةيمسر اسوقط ةلوبس ْدَحأي ءرملاف . ةجاطرق مهتصاع ىلا «ابتتباو ريتعد : شرغالا

 ينيتال عباطب تمستا يتلا سيريس هلالاب ةصاخلا دابعالا ءانثتساب «ركذي ريسبك ىدص نم اه
 ةينيدلا سوقطلا هذه ريثأت ناك امرو . ةرهاظ ةيوص تدتراو ىنامورلا د بعلا لالش تطشنو

 نم نكحي امهمو . مهسفنا نييجاطرقلا سوفن يف ابنم ةيلصالا ةيقيرفالا ماوقالا سوفن يف عقوأ
 ريثأتلا نم اهل نكي مل ةينيلهلا ةنايدلا نا ذا « اضراع اجورخ وا ًاذوذش فلؤت ةلاحلا هذبف رمألا
 امم قلعت ام اهس الو «ةيجراخلا اهرهاظم دنع اوفقوف « اهيلا مهيذتحيو اهي نيبقرشلا يرغي اه

 . ةيدام لاكشأ تحت اهزيحتو ةهآلا لدثمتب

 نييجاطرقلا ةنايد

 ةرفشم « اهتاذ ىلع ةئقكتم « اهسفن ىلع ةقلغم نكت م ةيقينوبلا ةنايدلا نا ىرن !ذكهو

 ىلع ةظفاحم اهراودا عيمج يف تيقبو « نويقينيق نورمعم اهب ءاج دقف . اهبلصتب سوفنلل
 يف « تنهرب نيبقشفلا نم ةقراشملا ةناردو . ىريكللا اهرهاظم لك يف و اهرهوج يف اهتنقشف

 دقق . اهلثمتت فيكص فرعت ةسنجا تارثؤم سابتقال اهدادعتسا نع « ا فقوم نم رثكا

 ةهلإ ةدامع ةجاطرق تلقن دقف.اهاونم ىلع اوجهنو نومجاطرقلا راس اذكهو ؛ رصم نم تذخأ

 قيرغالا هيلا زمر انيب « اهتاهآ ىدحاب ابيلا تزمرو ةيلقص يبرغ يف «سكريإ لبج
 ايدافتو اهل ةلاهساو ابنم ابرقت « نيبقيرفالا لئابق ةملآ ًاضيا تسبتقا كلذك . تيدورفاب

 هذم نم ديدجلا نيبتن نا رذعتملا نم . نويجاطرقلا اهيلع رطيس عاقي يف ءابتمقنل وأ اهبضغل
 . ةيقيرفالا ماوقالا هذه ةنايد هيلع تناك ام ماتلا انلبجل ةسبققملا رصانملا

 بسحننا بجي « ًاريدقت ةردقم « اهب اماسم وا ًالعف ةتباث ةينيدلا تاسابتقالا هذه تناكا [ءاوسو
 . نورق ةتس ىلع تفنن رهدلا نم ةبقح لالخ لدبتو روطت نم دئاقعلا هذه ىلع أرط امل ًاباسح
 يدذلاو دقعملا مضولا اذسهب قلاعلا ضومغلا ليزتف « انيديا نيب يتلا رداصملا فعست ول دون انك مو
 جئاشو نمنييجاطرقلاة هلآ يف اوئيبتي نا محل ىلولحا اب «اماهباو ًاديقعت نامورلا مث قيرغالا هداز
 لئاسو تلطعت نا دعب «”ءابه رخبتتو أددب رياطتت نا ثبلت ال ةينما اهنا الا ؟ تافصلاو سبقلا
 يف الو نييجاطرقلا ةديقع يف ثحبي باتك وا لصا يأل رثا نم انيدل قبي لو انمامأ ثحبلا
 ةملآ ضعب ءامسا ىلع انتامولعم حضافلا صقنلا اذه رصكقي' نا بجع الف . ةينيدلا مريطاسا
 ةينيدلا سوقطلا ضعب نم وا نيبارقلا نم ًاددع مزالت ىتلا شئاقنلاو مقرلا ضعب لالخ نم اهانفرع
 ىف رظنلاو 4 اي تاهالا ةعيبطو « ةحلآلا هذه رهوج اما . راثآلا ءاملعل اهملاعم تفشككت يتلا
 اهوح لدجلا رمتسبسو شاقنلا اهوح لاطتسا ثحابم اهلكف < اهيلع ةفوقوملا سوقطلا كسانم
 , نيقبلا ربخلاب ةنيبج انيتأت نا لبق « اليوط

 نيمزلم انسفنا ىرن ثيحي ابهرثككل ةكبرم يه لبال « انصقنت ال ءامسالاو تايسسم اف
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 ابرهو مأسلل ايدافت « رابكلا ىلع انه اهنم رصتقنلف . تاهلآلاو ةحلآلا ضعبل ةفلتخم ءامساب ذخالل
 سويبالكسا : قيرغالا هيمسي يذلا نومثا هلإلا «بابرالا هذه لواو . صاهرإلاو قاهرالان م
 عيملا ىدل فورعملاو . ةيمستلا هذل ةبجوملا باسألا لعفلاب كردن نا نود ( زءاهصانم# )

 يزاوملا وهو مهتهآ ىوقأ < نومه لعب هلالا مث , اسريب لبج سأر ىلع اًئاق ناك هدبعم تا

 دنع سوز هلالا ةبوبرلا يف هبشي يذلا بابرالا بر وهو نييقينيفلا دنع « لعب وا ليإ هلالل
 . ايقيرفا يف لحز' مساب هتدابع ترمتسا يذلاو « نامورلا دنع ريتبوجو «قيرغالا

 نحنو « لعب هجو يأ « لعب هينيب :مساب ةفورعملا تينا ةهلإلا « ءامسألا ذمه دعي يقأيو

 يف نومه لعب ةيعمب ربظت ام ًاريثك يتلا ةجوزلا هذه « ةيمستلا هذهل يقيقحلا هحسولا مات لبن
 تاولصلا يف اهدحو اهيلع رصتلقي' ام ًاريثكو « ًارك ذ لبق يتأت دق « ةيمسرلا تالافتحالا
 مساب اولثق دقف نامورلا اما . ةيبعش رثكألا ةهلإلا اهنأك انيلع لطت كلذبو تاعرضتلاو

 مسي ةينامورلا ةيروطاربمالا دبع ىف تفرع اي « اهت يماحو ةيددلقتلا ةجاطرق ةعيفش <« نونوج

 . ةيواسلا يأ ©« سيتسلشت

 نراك انع ةحيحص ةركف انسفنأل ن"وكن نا اقح ريسعلا نم

 دقف ..نيدلا بادهأب كسمتلاو ىوقتلا نم نويجاطرقلا هيلع

 عادخ نع اوففعتي ملاك ةحلآلا عادخ نم اوعروتي مل مهنأب مدقلا خيراتلا يف <« كلذ عم « موروص

 مهل نوعكستي ءالذأ اديبع مهل مهريوصت يف ميدقلا خيراتلا ةبتك ىلاغ كلذك . مهليلضتو سانلا
 ماوس نع ةفراعتملا ةيورملا ثداوحلا يف نوذفلتخي ال مبف ٠ ةقناخلا تامزالاو ةديدشلا تامللا يف

 « ةفيرشلا رسألا نيب نم « ةداع نوذخؤي تانهاكلاو ةنبكلا رابك ناكو . ىرخالا بوعشلا نم
 تابسانم تربظأ دقف . اهفارشاو ةلودلا ةياعر تحت ةيمسرلا ةينيدلا تالافتحالا ماقت تناك او
 نراف . ةينيدلا ريطاسألل اماستسم « هيادهأب امصتعم «نبدلا لبحي اكسمتم لعبيناه « ةديدع
 بح نم : مهسوفن اسي تشاج يتلا راكفالاو * سيساحالاو رعاشملا يف ًايأر يدبن نا انئش
 عاطقنال «انيدي يف طقّدسأ «كواسلاو لامعألل ةيلخاد زفاوح ابلكو «تاداعو قالخاو «فوخو

 . ةليك رلا لوصالا ىلع داّعالا رذعتو لببسلا

 ةنلتخلا اهكسانمو ةينيدلا سوقطلا

 تأر يتلا نييجاطرقلادنع ةينيدلا سوةطلا ضعب رارمتسا ود «مهريحو نيمدقالا شهدا يذلاو

 ةنايد لضفنف . عباطلا ةيشحو « ةفلختم « ةرخأتم ةداع « نامورلاو قيرغالا نم ةبخنلا اهس

 زومرلا ىلا « مبكسانم يف اونكر اك « ةيتافصلا مسجت وأ هببشتلاب نوبجاطرقلا فشلا < قيرغالا

 تاكرحلا ضعبب اهنع اوّمنكو اهوهأ يتلا ةراجحلا ضعب ةدابعب اهبلا اوروو « ةيزاجما هيباشتلاو

 يتلا سوقطلا نيب نمو . لكسبلل نففز“ يتلا اياغبلا ةرشاعم :ةذجبتسملا مهتاداع نهف . تاراشلاو
 هذه : تاقبوم نم ابقفاري امل اهنم زئمشتو اهآرمل سوفنلا ززقتت ةيشحوب اهبلا نوماستسي اوناك

 ةداعلا هذه نع عالقالا ىلع نيبجاطرقلا لم اواخدت كولملا ضعب نأ ىتح « ةيرشلا حئابدلا

95١ 



 يعاسملا هذه لك . امهريغو نولمج يزوقاريسلا ةيغاطلاو « يمرافلا سويراد كلملاك « ةيشحولا

 ةيفخ اهنومدقي <« رخآتملا ةيئامورلا ةيروطاربمالا دبع ىلا مهنيب ةيراس ةداعلا تيقبو ًاثبع تبهذ

 . مالظلا حانج- تحت اهيلع نولبقيو
 يتلا ( 714م ) ةريمه ةئيدم ىلع يجاطرق داق ىلوتسا م . ق عبارلا نرقلا لئاوا يف

 نم ًاصلخت « اهياوبا ماما هسفن قرحي رحتني حار يذلا هفالسأ دحا «لبق نم اهراوسأ تحت رحدنا
 م.٠٠ لتقب رمأ ذا هل رأثي «ديدجلا حتافلا ذخأف .ةنس نيعبسو ىدحاب كلذ لبق « ةئيزهلا راع

 ةيربرب !بهنود تسيل لامعأب ةشحولا لامعالا هذه نولباقي تامورلا ناكو , اهناكس نم ريسأ
 رسألا نم مهئانبأ دحا « ةنس لك يف « نومدقي نويجاطرقلا ناكو . دوسألا ةعراصم تالفحك
 نيمدقالا سوفن تناكو . اهيماحو « ريبكلا روص ةنيدم مسفش « ترقلم هلالل ةحيبذ « ةفيرشلا

 « نومه لعب هلالل ةحببذ لافطالا دحآ مدقت نم مويلا نيثدحلا سوفن ضبقنت ا؟ « اعله ضبقنت

 يتلاب اهدافتو اهبنجت نولواحي اوناك ام ًاريثك نيذلا نيلوؤسملا رظن يف دب اهنع نكي مل ةحببذ يهو

 ددهملا ديدشلا رطخلا تالاح يف «ماعلا يأرلاو ةلودلا طغض تحت الإ اهنوذفني الو « نسحأ يه
 « ناهبشلا نم ترقلم هلالل لاثَت « ىلقصلا سروذويذ لوقي ا . كلانه ناك دقف » , دالبلا ةمالسل

 عفترب ةدقتم نرتا يف يوبسل ًاديور حيبذلا دلولا ردحني ثبحن ضرالا ومت ءانحناب هيدي طسب دقو
 ىلا عوجرلاب « بولقلا عماجمب ذشأي يذلا عللا روصتن نا ريسيلا نمو . ؛ ايلاع اهيف رانلا بيش
 , 3 وبماس هتياور يف ريبولف انل هكرت يذلا ذاخألا فصولا

 دقف « دقتعن نا بحن اك دلولا نم ركنلا دقت ىلع رصتقت ةيرشبلا ةحسبذلا هذه ثناك اذاف
 ةداعلا هذه ةحص يف كشلا انرماخي و . ضرالا لالغ ريكاوب سيركتل مدنع زمرت تناك

 اهتاليصفت لوح ءارآلا تفلتخا نا دعب « اهناركنل وا اهيفنلنآلاانماما لاجي نم ام ! ةدابعلاو
 « ىلوالا ةملاعلا برحلا باقعا يف ءاج يذلا لوالا « يجولوبكر الا » فاشتكالا رئا ىلع
 هذم تربظا دقف . ةيناثلا ةننوكلا برحلا رثا « ةجاطرق يف « تمن يتلا ةلماكلا تايرفحلاو
 فرم نم ةبرقم ىلع « قالطالا ىلع ةجاطرق لكابه نم لكحيه مدقا ملاعم ةيرثالا فوشكلا
 « يناثلاو نماثلا نينرقلا نيب « اهيلع مارت ام'ةرثكل الق تلاحتسا ةبيرز يف اورثع دقف , ةنيدملا
 . نأمحالا ضعب ىف « اهم امنولدستمس اوناك ىتلا ةيناوسحلا نيبارقلاو ةيرشبلا حئابذلا ماظع نم م . ق
 هشب_تننات ةبرلا ىلا » : ةيلاتلا ةرابعلا هيلع بتك بصن ةحسدلا ولعي ناك دقف
 «ةيضرالا انتركك ةرك يفف . « ةحلآلا هكرابتلف . نالف نبا نالف نم ةمدقت نومه لعب برلا
 يف ةيحان وا نكسلل يح دجري الق « نينسلا نم فولألا تارسشع ذنم "بدو ناسنالا اهيلع ابح
 هثعطق يذلا روطتلا ًاردقم مهتاداعو سانلا قالخاب المأتم ركفلا هعم زفحتي ةنيدملا ضايرا

 . ضعبل اهضعب ةبسنلاب

 )١( تاديوع تاروشنم - ريبك عطق + ةحفص +0 ؟ « يشايرلا يماس ةمجرت , ريبراف قاتسوغ فيلأت وبهم .

 هن



 سامت ىلع تناك تلا بوعشلا نم كاذ وا اذه نوكي نا يعم.طلا نم

 ىدجا ايف قار هااددب «رقاملا امريتات تحت ىو ةيفينولا ةراتشملاب
 ًاحيحص ًآليثق لثمتن نرا لواحن اثبع نكلو . ةماكتملا تاراضحلا

 هسبعل يذلا قالخلا رودلا امري اوبعلي ل نويجاطرقلاف . ةموقملا اهرصانعو ةراضحلا هذه هنك

 . لبق نم قرشلا يف قيرغالا

 ىدم نييتنل « ايريساأ ةريزج هبش يف تعلط ىتلا تايندملا ةعيبط «دبعي دح ىلا ليج لازن ال

 ى اهمال « كلانهو انه « حلا مأو « ربظ دقف . اهب ابعابطناو ةيجاطرقلا ةيندملاب اعيمج اهرثأت
 انل ىدبتي أك « ةجاطرق رثأ حوضوب اهبف ربظي تايندملا هذه نم ةدع جذامن « ةيلحاسلا قطانملا
 اهنيبأو « ًانأث راثآلا هذه مهأ لعلو . اهنم انتلصو يتلا تايفزخلا ضعب يف ايلم رظنلا نم رمآلا

 هلع رثع يذلا 61م 1*2 رف هيخلأ ةديسل )ل :فرعي يذلا يفصنلا لاثمتلا اذه وه « ًالعافت

 باوجلا رظتنت اهلك لازت ال « ةلضعمو لاؤم نم رثكأ ريثي وبف . تناكبلأ ةنيدم نم برقلاب
 . ةيخيراتلا هتحصب ككشتي ذخنأ ضعبلا نا ةجردل « لحلاو

 ةيقشوبلا ةراضحلا
 نويئادبلا دالبلا ناكسر

 عقوتن ام نودو ناميالا فعضأل ابيخم لعفلاب ءاج ةيقينوبلا ةيندملا عامشاف « ايقيرفا يف اما
 عطقنت الو«ادج رخأتم عضو يفنوفسرب «نعظ لهاو ودب اوناك نويبمللاف لاحلاو . ريثكب هنمو هل
 حبصأو ةجاطرق ةرطيس تحت عقو دالبلا نم يلخادلا مسقلا نا اك «ةيجاطرقلا دودحلاب مهتالاصتا
 "دما دقف , اسأب اوشخي نا نود مهعلس قيفنت يف نويجاطرقلا راجتلا همؤي «اهتارمعتسم نم
 ماوقألا هذ لبس امب « اهشيج يف ةقزترملا نم ريثكلا اهل اومدق اي ةليغشلاب ةجاطرق نوبديللا
 نسم ةيجاطرقلا ةيساموابدلا تصرح دقو . دودحم قيض قاطن ىلع ولو « لقنلاو سبقلا ةيلمع
 . نيبناجلا الك نم ةيرثلا وا ةيطارقوتسرالا تاقبطلا نيب جاوزتلاو رابصالا عبجشت ىلع « اهتبج
 . (ىمرداءم»فوا) امسنوفوس ءانسحلا ةريمالا ةصق“ ةسامسلا هذهىلع ًادهاشو كلذ ىلع ًاليلد يفكيو
 قالخأب اوقلختي ناو ةجاطرق يف ةيلاع ة بيرت ممئانبأل اورفوي نا ىلع ديمونلا ءارمأ صرحو
 اوذخأ اك < ةرخافلا سبالملاو « ةنيمثلا شايرلا مهنع اولقنف « مهعئابطب اوعبطتيو « نييجاطرقلا
 ةرهم ةحاطرق نم اومدقتسا كلذك . تارهوحلاو ىلا سيلو بوبطلا لاعتسا مّماسن نع
 ثقنو ةليملا ةحرضالا دييشتو محل زانم ءانب ىلع فارشالا اولوتيل نيماسرلاو نيسدنبملا
 ىلا « نيدمتلاو رضحتلا بابسأب ذخالا ةيلمع يف باهذلا « اذه دعب « انل قحي لهو . اهتفرخزو
 نيبجاطرقلا ةملآ نم قيرفو « ةيقينوبلا ةيدحالا نم تقتشا ةبببللا ةيدحيألاف 9 اذه نم دعبا
 «تينات ةهلإللو «نومه لعب هلالل ؛ كلانهو انه تميقأو « نيبببللا دنع اهل ًادابعو اجاور تبقل
 مزجت نا انرودقم يف سيل « اذه لك نم مغرلابو « اذه لك عمو . ةيمسوم دايعأو لكايهو دباعم

 . نييماسلا عئابطب ثعبطت وا تماستسا ايقيرفا نا

 اونوكي مل نويثادبلا دالبلا ناكسف . ةياغلا هذه لكم اموي اوفده. مل مهسفنأ نويجاطرقلاف

 ف



 دلخ يف راد نوكي دقو . نكمأ ام اهنم ةدافتسالاو اهرائتسا نكمي ةدام وا ةماس نم شكأ

 عم مهتريس اونسحي نا « راحبلا ربع نجلا ربظ مهل بلقو ردقلا مه سبع نا دعب « نييجاطرقلا

 « ةديشر ةدايق تحت نودشني نويدبللا ذخأف « داصرملاب مهل فقو رهدلا نا ريغ . ةراقلا ناكس

 ىلوت ءاجرالا ةعساو ةكلمم ىصقالا برغملا ىلإ برغلا سلبارط نم تماقو « ةينطولا مهتدحو

 .٠ طلمععت ستوب اسنيم اهريصم

 برحلا رخاوأ يف امورل اهمدق يتلا ةحوصنلا ةمدخلل هشرعب نيدم وه

 هكحل ًارقم( ةنيطنسق ) (71» اتريس ةنيدم نم لعج .ةيناثلا ةيقينوبلا

 ىلعهسفانمو همصخ ةصاع ىلع ءىجافم موحه يف ىلوتساف «هباكر يف ظحلا راسو , هتراداو

 ةهدوهج-و اسيديسم ةلواحم

 ينب نيب ةيقينوبلا ةراضحلا خيسرت ءارو ام ىلا هسفن تبأرشا مث ( تزيساب» ) سقافص : ةطلسلا

 سقر «اهب لعافتو ةراضحلا هذه بثك نع فرع دقف . ريثكب اذه نم دعيا ىلا فدهو ههوق

 انل نيبت نا نم زجعأ «اهدح.و ةفدصلاف ,ةيجاطرق ادوفو هطالب يف لمقتسي نا هل ضيقو اهنع

 دبعم يف « ةئاعبسلا ةيرثألا عطقلا نيب اهيلع رثع' ىتلا «ةخرؤملا ةعستلا نيبارقلا باصنأ نا فيك

 .م .ق 417١و 159 ماع نيب ام اهخيرات حوارتي 4١96٠ ماع «ةنبطنسق يف ( ها - !!م/م» ) ةرفحلا

 لخدأف؟«ططخو مغن نم ءاش ام اهنم سقو «ةينيلحلا كلاملاب لصتاف « دحلا اذه دنع فقي ملف

 خانملاو ةبرتلا ثيح لحرلا ودملا لئابق نيطوف ؛« يداصتقالا هدالب عضو ىلع ةيرذج تا ريمغت

 «بوبحلاو لالغلا جاتناب ينعو «اهقفارب ضبنو اهعجشف ةعارزلا بابسأب ذخأو «مهعئابطو مءالتت

 اومدق قيرغالا نم ًاقيرف مدقتساف 4 ةيندملا بابسأب ذخألاو رضحتلا ىلع لابقالاب ىدان اك

 ايوق ايكلم ماظن « ةديطو مظن ىلع دعنقي' نا عاطتسا اذكهو .«ةرفحلا » يف هتحلآل نيبارقلا

 يف قيرغالا كولم جهن جهنو « ةيككلم ةدابع مسارم ماقأو همساب ةكسلا برضف « ةديشر ةراداو

 نا ىتح يحيالا ملاعلاو 76/05 سوليد فلح عم ةرشابم تالص هل أثنأو ناجلوصلاو جاتلاسبل

 . ( [:سهاابف فهو ) هينيثانبلا تالفح يف رفظلا ليلكاب زاف هيثب دحا

 4٠ كاذ ذا رمعلا نم هلو ١44 ماع هتافو ىتح م. ماع ذنم « مءاهدو طاشنب راس دقف

 دعب «ةدحاو ةينطو ةقتوب يف اهربصو داللا ةدحو قرقحت ىلا اهب فده ةديشر ةسايس ىلع «ةنس
 يتلا « ىربكلا ةنيدملا « ةجاطرق ىلع ءالبتسالاب كلذو <« لوسعم مح نم هلايخ دوار ام هل مت نا
 ةجاطرق رامد يف ًاببس مخضلا جمانرإلا اذه قيقحتل هاعسمناك دقف . ةعلاطلا ةكذيلل ةصاع قيلت

 . دوجولا نم اهتيروطاربما لاوزو

 تدقف ام «راحبلا ىلع اهتدايس ةيناثلا ةيقينوبلا برحلا باقعأ يف تدقف ل

 ةراقلا يف اهبلع رطمست تناك يتلا ملاقالا مظعمو يلا اهتارمعتسم ةيئادم لالحمشاو

 « امور مساوت نم ةعبات « حانجلا ةضيبم « اهتنح رتحت تعبقف . ةيقيرفالا

 اهدوارو , ةيراجتلا اهلبطاسأو ةرهدزملا اهتراحت لضفب اهتوق عاجرتسابو ماجتسالاب سفنلا للعت
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 تايدعتلاو تاشرحتلا نم ةلسلس قيرط نع هل مالستسالا ىلع المح ًالواحم اهسفن ىلع اسينيسم

 اذم لك . ديعولاو ديدهتلا قيرط نع ًاروطو « ةرات اهكالمأ ىلع « ةرركذملا تازواجتلاو

 يف يداّتلا ىلع ًارس هتعجش امبرو « هتاقياضم نع رظنلا ضغتو رزالا هنم دشت هئارو نم امورو
 اهادروت تداكو « اهتحارو اهعجاضم تقلقأ املاط ىتلا ةنيدملا هذه دضع نم ”تّسفلاو « ناودعلا
 امور تنيت امدنعو . فعض ىلع ًافعضو نهو ىلع انهو اهديزت نا نم سأب الف ©« ةكلهلا دروم

 تققحت ول امف هل ضرعتت يذلا رطخلا امل نابو « يديمونلا كلملا اذه اببعلي ناك ىتلا ةبعللا

 مفادب < ثحار « اهيلع ءاليتسالا دعب ةجاطرق ىلع هترطيس طسب يف هتالواحم تحجنو همالحأ
 اهملع ءاضقلل ةدعلا امل دعتو رشلا اهل تيبت « عولضلا نيب اهل هلمحت يذلا نغضلاو ضغبلا حور نم
 لئاسولا ةءاند ال ةريرشلا اهدصاقم نع اهوحت ملو اهمزع نع_نثنت ملف . ضيضحلا ىلا اهملاعم كدو

 دودللا ابهصخم نم اهتمقل تلا ةدينعلا ةسئاملا ةمواقملا الو « اهتذختا وا ابتكر ح يتلا ةيسامولبدلا
 فاو امور عيت ىدلا ناصطلا را رقما # تاؤنم تلالخ يريساو اك تل قل ةلوطللاو
 زعتا حار نا دلعي« اييلع هله يذلا فشلا مودتحلا لالخ يف ل ىتنا :١ اعجب يو
 انيب مهدئاق لستسا دقو « مهتصاع ذاقنا ليبس يف ةصيخر مهحاورأب نودوهت اهنع نيعفادملا

 انك يذلا نيحلا يفف .نومثا دبعم يف تبش يتلا قئارحلا نيب «ممشب اهسفن حرطت هتجوز تحار

 ماما اعابتلاو ”ىمأ روضتيو ( /'اورا» ) بيلوب هقيدص ماما بحتني نايليما ويبيش هيف ىرث

 ماعم كدل هيلا تردص يتلا رماوألا ذفني حار « ةيرشبلا ةمظعلا لاوز قفارت يتلا ةعرسلا

 قاوسأ يف نيسئابلا ةجاطرق ىراكس نم ىرسألا عيبي ذشأ اك « بقع ىلع اسأر «ةنيدملا
 . ةيدوبعلاو قرلا

 فلؤتل ةجاطرق ةرطسل ًاليوط تعضخ ينلا تاعطاقملا «اهتاكلتم ىلا مفت امور تحارو

 ةدحولا لاصوا قزم تحارف ( ١49 ) اسينيسم ةافو ةبسانم تمنتغاو . ةيقيرفالا اهتيالو اهنم
 لك ىلع يفقت نا نم « يناثلا نرقلا ةيا: لبق تنكتمت اذكهو « اهقيقحت نم نكمت يتلا ةينطولا
 امو . اهذوفنل عضخي هلعمتو هطروغوي هديفح لذت نا تعاطتسا ذا « اهترطيس ةلواقمل ةلواحم

 ابملا ايناتيروم ةيالو مفب برغلا يف اهدودح نم عسوت تذخأ ىتح رصيق سوبلوي دبع ءاج نأ .
 دعي مل ثيح « ايقيرفا يلامث لك ىلع اهتيامح «دبعي دبع ذنم «تطسب نا دعب «داليملا دعب 4٠ ماع

 ةماقال هيننع بصن اسينيسم اهبعضو ىتلا فادهألا قيقحت ديدج نم لواحي نا دحا رودقم يف
 ةراضحلا هذه يف لثمت قهارم ىلع « ايقيرفا يف امور ضقت مل اذكهو . ةينطولا دالبلا ةدحو
 نا هل ردق ول « روصتن نا انرودقم يف نكي م ًانينج دبملا يف تقنخ ًاضيا لب « بسحف ةيقيذيفلا
 . ةيريربلا ةيندملا يه « هدب ىلع علطتس يتلا ةديدجلا ةيندملا « شيعيو ابحي

 يذلا عضاوتملا ثارتلا اذه لثم اهدعب تكرتف ادق انيلعتسعلط يتلا تاراضحلا هذه دج ةليلق
 اهتراضح ءاردزاو «هخسمو اهخيرات خسن ىلع بلاكتلاو «ةجاطرق مدبف .ةيجاطرقلا ةيندملا هتكرت

 ابنع انثدحي نا هنأش نم ام لكب ثبعلا رربتل نكت  راذعالا هذه لك « اهتميق نم صاقتنالاو
 .نامورلا اهاتأ يتلا تاضقانتملا ىلع « دعت ال ةلثمألاف . اكارداو ًارون هديزيو انريكفت ىلع رثؤيو

 و اهبتيروطاربماو امور - ه



 تناك « دوجولا نع بورغلاو لوفألا يف ةذعنآ ةجاطرق ه بف تناك يذلا تفولا يف نككلو
 طيسولا اذهب اعرذ تفاض دقف . ابهتاينج عيمج يف ىطمتتو امور يف لفلغتت ةينيللا ةراضحلا
 ىلع لثمتي يذلا ريذنلا رزنلا ىوس هنم سبتقت ل ابا رهاظلاو . هتيفصت ىلع تمزعو ليخدلا
 فراعملا ةرئاد ةمجرت اولوت نيذلا نيب نمو . ةيعارزلا تارابملا ضعبو نونفلا ضعبب « صخألا
 يذلا اذم يف سيلو . يتامورلا خوبشلا سلجم ءاضعأ نم وضع « نوغام ابعضو يتلا ةيعارزلا

 . ركذي ءيش اهئارت نم قبي لف « ةيقينوبلا ةغللا راشنتا ىلع ليلدنلل فاك دهاش اته هب لثمتن
 ًايفاك لماع « اهتسرام يتلا لافطألا حئابذ نع رظنلا عطقب « ةيجاطرقلا ةنايدلا تناكامبير
 ةيقرشلا تادابعلا رحس قوذتت نا « كاذ ذا « امورل ىنأ نكلو . اهياذتجااو سوفنلا كبرحنل

 فلخت نا لبق « اهناوا لبق ءاج اهراثدناو ةجاطرق لاوز لعلف ؟ ةيرطفلا اهتيجس ىلع دعب يهو
 . اهيلع ءاضقلا دعب ىقبب أيش

 ا لاط يذلا يفارغجلا ةنيدملا عقوم زاتما ؟ ايقيرفا يف رمالا نم نوككي نا ىسع ام نككلو
 رحبلا ىلع همايقل ةريبك دئاوفب « ماؤزلا توملا هببسي اف اونّتو نامورلا تانعل هيلع تلاهنأ
 ىلا . سانلا نم ايواخ ىقبيل نكي مل ثبحي لخادلا يف ةيصخلا لوهسلا تاريخ اهيلا لمحي ًاذفنم
 2 ةينامور ةرمعتسم هيلع اوئشني نا هقافرو ( نعاس ) سوك ارغ لواح « ِ .ل ا ماع

 نرا دعب ةلواحلا تححلف ديدج نم ةركلا داعأو رصبق ءاج مث , حاجنلا مهت احل بتكن ملف
 نئادم مأ سيل تحبصأ ناشبلت ل ةئيدم «ديدجنم دوجولا ىلا ةجاطرق تداعو «توملا هاوط
 تطشنو ةراجتلا اهبف ترهدزا «ةينامورلا ةيروطاربمالاندم مأ نم ليك بسحف ةيلامثلا ايقيرفا
 ةدابع رارمتسا ءانثتساب < يقيثوب عباط وا ةمس لك نم ٌلطع تناك اهنأ الإ « لامعالا ةكرح اهيف
 راطقا نمىقنت ام اما .اهتدابع تّمَستْمَسلَنق نا دعب سنسلش نونوجو لّحز' لاثمأ ةلآلاضعب
 «ةرفحلا» لكيه نأ حيحص, برغلا يف نييقينيفلل يح رك ذ يأ ىلع تظفاح اهنا ودبي الف ايقيرفأ
 ءامسأ تشقن نيبارقلا ضعب ابهنم « مهمداقتو جاجحلا دوفو لبقتسي « ةدودحم ريغ ةدم ثبل
 لوالا نرقلل اهدبع دوعي يقينوبلا فرحلاب تطخ ةقيثو رخآو ينيتاللا ناسللاب اهياحصأ
 ىلا ةسمللا ةجببللا تناكامنا« ةيقينوب » : سونئيطسغا سيدقلا اهاعد يتلا ةجبللا اما . داليملل
 ْ . مويلا ةيكحلا ةيربدبلا ةجبللا "ما  ةيفيرلا قطانملا يف اهب مكتلا رمتسا

 يف ايقيرفا برعلا حتف امدنعف . الإ سيل زاجملا وا زمرلا بأب نم يه ةديعبلا ةبسنلا هذهو
 مهترطيس اوطسبو متفلا ىلا مهوقبس نييماس ةوخال رثأ يأ اهيف اودحي ل « داليمال عباسلا نرقلا
 اييلع مهل اوأشنأو روص ةئيدم اورداغ نأ دعب « ةنس ةئايسخو فلأب مبمودق لبق اهيلع
 . اريسع ًارما مويلا اهراضحتسا ةيلمع لمجي ام حلا لماوعو تانعللا نم اهيلع لاهأ « ةراضح
 رهدلا فورص بلاغت نأ تفرع ةاعرلا نويبيللا مهءارو اهفلخ يتلا ةعضارتملا ةيئادبلا ةراضحلاف
 لبن انتا ىسنن الأ بجي « نكلو . ةيجاطرقلا ةراضحلا اهتبلاغام نسحأي خيراتلا تابلقتو
 . ىرخألا ةيديمونلا ةيئدملا لهجت ام رثكأ ةراضحلا هذه يلمع
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 ىللاشثإ) لسهش)

 نويبلاغلا

 ىلع نامورلا اهبلغ يتلا برغلا بوعش نيب «نييجاطرقلاو كسورتالا خيراتل انضرعتسا نا دعب

 مدقت نم هيلا تراصا ام ىلا رادقالا مهتراصأ نيذلا نييلاغلا انه ثحبلاب لوانتن نا ائيلع « اهرما

 . نارمعلاو مدقتلا جراعم يف «اديثو جردتلا بابسأب اوذخأ تقو يف * بوعشلا هذه نم مهركذ

 طاسيناو ينامورلا حتفلا خيرات ىلع ًاءوض يقلب نا هنأش نم لثاملا ريصملا اذه عوقو رخأت نا ريغ

 عسولا يق يراك اذلو . « ماعلا تاراضحلا خيراتل » ةدئافلا دع ادب ناو « ةيئامورلا ةرطبسلا

 « ىرخا ةبج نم « زيمتي مل ول ةيدمبمتلا ةماككلا هذه يف هيلع توكسلاو هنع رظنلا فرص

 . ربكالا اهنأش اهل تاقرافمب ”هخيرات

 نا دعب دوجولا نم اتلاز ةيقينوملاو ةمكسورتالا ناتيندملا تناك اذاف

 رارمتسالاو ءاقبلا امل ضيق ول روطتلا جراعم يف اريسي نا اهعسوب ناك

 جضنلا اهغولبل ةمئاللا فورظلا اهنم لكل تقدقف « ةاسملا يف

 . حتفتلاو زوربلل هنم دسب ال يذلا ينمزلا ىدملا اهل متي لف « اهسفن ةيلاغلا ةيندملا اما . ىحترملا

 تناك دقف . ةردقلاب وا ةوقلاب ةيندم اهنأكو انل تزرب ةلم ةرظن ةيئدملا هذه ىلا انرظن ام اذاف

 ةأجف اهامدصي حتفلاو جراخلا نم وزغلاب اذاف « ةماعلا اهتاطاشن ضعب يف دوجولا ىلا تزرب

 تاناكماو تاقاط نم اهل امل « اهقنختو اهيلع قبطت « ىوحأو أفكأ ةراضح ماما اهسفن ىرتو

 ةمواقم ىقلن نا نود اهسفن تضرفو دالبلاب تدبتساو اهترمغ نا ثبلت نل ةيراضحجو ةيركسع

 دغلا اهل سيعي م وا <« تمأتأو تطعا نوكت نا اهاسع امف . ةيراضحلا ةبجولا نم هلقأ  ركذت

 فنا خرؤملا ىلعف ؟ يتاذلا لماكتلا وحت جردتتو يعيبطلا اهريس ريست نا تعاطتساو «علاطلا

 نم ةءادتبا « عئاقولاو ثادحالا همسرت تداك يذلا ينايبلا ىنحنملا ممر يف ًارذح نوكحي

 . قالطنالا ةطقن

 تقولا يف ءاج نمزلا نم .يآل دعب « اهيلع تضقو اهتمصأف ةتيمم ةبرضب ةيلاغلا ةيندملا تبمصأ
 وا اهرصاع امم اهريغو ةيبرغلا تايندملا هذه ىلع ءاضقلا هيف مت يذلا نمزلل اقباسو ًارخأتم هتاذ

 هذه غولبل ةبسنلاب « ًاقباس » و « قلطملا ينمزلا تيقوتلل ةبسنلاب « ًارخأتم » انلق , اهشياع

 هيلاغلا ةيندملا لاك مدع

 اهبابسأب ذخألا رخاتو
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 اهحتفت أطابتو تنيابثو اهروطت لحارم تفلتخا اهم « لماكتملا روطتلا ةلحرم ةيندملا

 انتامواعم ةعيبط ىلع هظحالن يذلا ضوبغلا «دبقعت ىلع ًادبقعت نمزلا لماع ديزي امو . اهزوربو
 رعت ال يبف اذلو « ينامور وا ينانوب لصأ نم مظعالا اهداوس تامولعم يهو « اهلصأو
 رخأتم نمز يف الإ مهل اوثرتكي مل نيذلا نامورلاو قيرغالا لوضف نم اوراثأ ام ةبسنب الا نييلاغلل

 هذه نا الإ . نيججاطرقلاو كسورتالا سكعي « ًادج ةعطقتمو « ةريثابم ريغ ةروصبو « دج

 يف نروكي دق «غارف يف ودتف ةيخيراتلا انرداصم اهوح برطضت يتلا نييلاغلا خيرات نم ةبقحلا

 تعاطتسا نا دعب«اثزج ولو ةرغثلا دسو صقنلاهذه كاردتسا راثآلا معو ايجرولوبكرالا رودقم

 تايندم دبا للا معلا اذه نا ذا «ىرخأ ةضراع فورظو تابسانم يف غارفلا اذه ءلم
 منتو يرظنلا سايقلا اذه ديؤت عئاقولاق . ةيبدأو ةيدام تازيمم نم اهل ام ف دحاو ىوتسم نم

 . قالطنالا ةطقن لوح كشلا

 ىنعملاب ةيربربلا وا شحوتلاب .يروكتي ام هيشأ عضو ماما اننا دحا ناظي الف « كلذ عمو

 .ركبم راهدزا وا حتفت نت لك نود «ةنروشخرو فثكت نم هلام « لوح « ةظفللا هذمل ثيدحلا

 م « اهيلع اوشاع ىتلا ضرالا نم ةعقبلا هذه يف اوعتم نويلاغلاف

 2 نرخ نومك « برغلا يف « يرمعل كلانه . ًازيمثم نكي داكي يعاتجا عضوب مهترواج

 نمز يف « امور ةرطيس تحت تعقو يتلا ةيريسبالا ةريزجلا بوعش « آلثم اهنم « اهرخأتب تفرع

 .ةراضج ةيندملا هعم لمحتست يذلا ىوتسملا ىلا هعم عفترت نا نم «كلذ عم نكمنت ملف « قبسا
 « ًالثم ىطسولا ابوروا بلق يف ةعقاولا بوعشلاف : ىرخا بوعش « ةبناث ةبج نم « كلانهو

 ءابتنا دعب الإ' ىوتسملا اذه غواب « ينامورلا متفلا هجو يف اهدوصو ةلقتسم اهؤاقب اهفعسي مل
 تناك يتلا جئاشولا نيبتي نا 2« ٠_#كل حضتيس اك « رؤملا ىلع بعصلا نم . مدقلا خيراتلا ةبقح

 يتلا نم قثواو نتمأ لاح لك ىلع تناك جئاشو يهو «.نيبلاغلا لئابق 6« ضعب ىلا اضعب « دشت
 هبش بوعشل رفوتام رثكأ تقولا نم محل رفوت نكي ناف . ناريجلا نيب ةداع موقت
 بوعشلا بيصن نم ريثكب لقأ 4 كلذ عم « هنم مهبيصن ناك دقف « اهماوقأو ةيريببإلا ةريزجلا
 .ةينامرجلا

 نأب « كلذ عم «يحوت يبف « يجراخلا رهظملا ىدعتت ال «ةماع تاظحالملا هذه تدب |جمن
 . يقلخلا هدادعتسا ىلع الو نمزلا ىلع « ةرورضلاب فقوتي ال « ًايراضح ”ىوتسم ام بعش غولي

 نيبتي نا نع ناسنالا زجعب ام اريثك « ةددعتم ىرخأ لماوع ىلع  ىرحالاب فقوتي رمألاف
 « ةيعيبطلا دراوملاك : ىصحت ال يتلا لماوعلا هذه نم لك هبعلي يذلا رودلاو ٠ ةكرتشملا'اهبالعافت
 يتلا ةيحورلا زفاوحلاو « ةرفوتملا تاطاشنلاو ؟ ةبتاؤملا فورظلاو « ةيجراخلا تالاصتالاو
 مئاقلا زيحتملا عضولاو ةمئاقلا فورظلا نم عافتنالا ءيبت لماوع ابلكو «ناسنالا اهب شيحي
 0 ةيلاغلا ةيئدملا عقاو همدص « ةقلطملا تاديكأتلاو ماكحألاب ذخألل ةضرع ناك نمن
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 ماما ةفاثكدادزي «هزوربو بعشلا اذه دلوم فنتكي يذلا ضومغلا نا ذا « ةغلاي ةظع نم رثكأ

 : هل ترفوتيبلا ةءوبحلا تاردقلاو هنف ةتماكلا تاءافككلا لشف رس

 :«تيفاويتكلا ن١

 يفف . ةقدلل رقتفي رتاوتملا ديلقتلاب انلصو يذلا حلطصملاف ؟ مه نويلاغأ 2020
 نم قيرف ىلع ةيمستلا هذه رصنق سويلوي قلطأ « ينامورلا حتفلا علطم 20202005. 500 تا مالا : 8 3 1ك فنتكي يذلا ضومغلا

 نيسلا يره نيب عقت ضرالا نم ةعقر لتحا « ةلقتسملا املاغ ناكس ١

 ماوقالا ءالؤه د : لوقي هعمساف . ىرخأ ةبج نم < نورلاو نوراغلا نيبو « ةبج نم « نراملاو
 زيسمتلا اذه عني مل كلذ عمو . « نيبلاغ مساب مهانفرع دقف نحن اما « مهتغلب نييتلك نوعي
 لصألا ىبرقب مبنم اهيونت «لمشأو عسوأ الوادم «© مام ابلاغ د أولمحم نا نم نامورلا رهاظلا
 « دالبلا كلت ىلع ةرطيسملا ماوقألا هذه نيب « ةقيقدلا اهطويخ اونيبقي نا اوفرع يتلا ةمورألاو
 لابج- مددح نم بلألا لابج ءارو عقو ام ناكس « ءاوسلا ىلع « لمشيل ظفللا قالطاب اوعسوتف
 ام وأ ( نعنباو هددها ) ب مهتعطاقم تفرعف « نيرلا ربنو يسلطالا طيخحملاو سناربلا

 . 0سباو (ةعدلمذ»م ب ةفورعم ا ةعطاقملا يهو « ايلاطيا نم لامشلا ىلا < لابجلا هذه لبق مقو
 يف واهو « طالاغ » : ةماك مث « نويتلك : ةياك مهب فيرعتلا يف اولمعتسا. دقف قيرغالا اما

 هبش نم دلت ىرخأ قطانم تنكس ماوقأو بوعش نع مهنم ًاريبعت « ثيدحلا ينيلحلا دهعلا ٠
 ةعطقتملا تامولعملا هذ ه ىلع اندمتعا ام !ذاف . ىرغصلا ايسآ طساوا ىتح ةيريسالا ةريزجلا
 ةسيرقت ةركحف انل نوكنل < ةشوثملا ةميدقلا ةيبدالا رداصملا « امال « انل اهرفوت تلا ةدارصملاو
 را ظحلا نسح نف . انيديا يف طقس” «مدقلا اميرات لوحو < بوعشلا هذه لصأ لوح
 ةياورلاب ذخالا ضرفي ال ترقتفا ولو « نتمأو قثوا تامولعمب اندم نم ةغللا ءاملع نكمتي
 ةيروطاربما » عولطب لوقت يتلا كلت ايس ال « انصقنت ال لومشلا ةعساولا تايرظنلاف . ةيخيراتلا
 اننا عم « مالعا ءاماع معو اهب لاق يتلاو « اهيبرغو ابوروا يلاعش ىلع اهترطيس تطسب « ةيروغبل

 . اهنع عفادي نم مويلا دحت ال

 لاوط ًابيرقت دتمي يذلا روطلا اذهل لوالا راودالا فنتكي ضومغلا 9
 « ةراجحلا ةماخضب اهترامع تزيم تلا ةيدقلا تايندملاف . ةيفدملا ةدحو ٌ ١ 3 - نابيشلا رصع تادمر لبق هيف تبسم د رو رهو« ةيرلا «ورزا ف موو ناساعفلإلا" 07077

 تنوكت يتلا كلت وا «ةطلمملا تاةداجلا و 4( 3هناز»و ) موجولاو < ( ظ2دابسم»#م ) لئاثلا لاثمأ
 « ناردغلاو تاريحملا رئعق يف تركر دم" ىلع تعفترا ىرقو خاوكأ نم اهرئامعو اهينابم
 دنالتوج يف تماق يتلا تايندملاف . لثمتلاو سبقلا لئاسو ايدل تعستا لب تشاعو ترّع
 ( ةلممدتإ (مجطمل ) ىطسولا ةمضهلا ىتح اسنرف يبرغ نم عسنتو دنك تذخا ةيلامشلا انناملاو
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 ةعطاقم يف < لامشلا ىلا « ابعسوت يف تبحتاف ارسيوس يف اهنم تماق يتلا اما . نورلا ربت يداوو
 اهنم « ىرخأ تايندم هتاذ تقولا يف زربتو .نراملا رهن تفراش ىتح نبرلا رهن يداوو اينوغروب

 ماوكأ تحت ىراوت ىتوملا ثثج- تناك ثيح ( 20:1: ) لكشلا ةيطورخلا روبقلا تاذ ةيندملا
 ًابرغ تدتما اهنمو ةبيرقلا ةسبولجلا ايناملا يق ةيندملا نم زارطلا اذه ربظ , ةراجحلاو بارتلا نم

 (يزنودإلا) وا يناهبشلا روطلا تايرخأ يفو .نيسلاو راوللا يره: نيب عاقب نم عقو امىلع رطيسنل
 < ,؟/ن»ا6 ايريتس تاعطاقم ربع ؛ ايناملا يبوثج نم ةدتمم « انيلع علطت « م .ق يناثلا فلالا ةياهنو

 يفناننولتك دودح- ىتح 701:!جم:ن م15 هضويروب ةعطاقم ربع ًايرغ ريستل نوجا ساطتم امكتراكو

 « رارجلاو ( نارجالا رباقم وا ) ( 77م! ) ةسئدمب تفرع ةديدج ةشنده ؟ بونجلا

 . ةحطسم اهروبق نفادم اهل تأشنأو « ىترملا ماسجا قرح لاعتسا تلخدأف

 تعبط ىلا ةيفارغجلا ةيلازعنالا هذه « ىناهبشلا رصعلا لالخ «٠ راظنالا نم يفتخت اذكهو
 تزرب اك ةيريهاجلا تالاستالا « كشالو « تدادزا هقف . ديدجلا يرجحلا رصعلا تايندم
 هذه روبظل يخيراتلا لولدملا اما لبجن انثأ الإ . ةيوديلا تارابلا ضعبو ةينيدلا دئاقعلا
 . ةيبعشلا تاكرحتلاو تاجوملا هذه وحن « عبطلاب هجتي رطاخلاف . اهراشتنا ىدمو تايندملا
 ةدع مايق نا ريغ . ةقشلا قيضل وا قزرلا قيضل « ىرخأ ىلا ةقطنم نم ”ةلمج اهلاقتناو
 اهب نيعتسن يتلا تايضرفلا اديقعت ديزي ضعب عم اهضعب تامسلا ةنيابتم « ةرصاعتم تاينده
 نفد يف اهيلع نوريسي يتلا ةينيدلا سوقطلاف . يأرلا اذه دييأتل ةيكحت ةروصبو اطابتعا
 هذه لك « اهعنص ىلا ناسنالا لصوت يتلا ةيندعملا تاودالا شوقنو تايفزخلا فراجزو « ىتوملا
 . ةيموب ةيداع تالاصتا قيرط نع اهللاعتسا عيشيو لقتلت نا نكمي « ريثك اهريغو تاداعلا
 بعش لحم بعش لولحو وزغلا امتح ينعي ال مدنع اهراشتناو سانلا نيب فارعالا هذه لوخدف
 رارجلا ةداع عوشل ةمءالم رثكالا تالاحلاو هفورظلا يف ىتح « هترطيسل هعاضخإو رغنآ

 « اسنرفو ايناملا تقرتخا يتلا ةيزاغلا ماوقالا هذه دبع عم اهلامعتسا دبع قفتي يتلا نيجاسالاو

 نا حيحص . حرسملا نع اهيراوتو يقارغجلا أشنملاب لصتي ءيق لك فنتكي ضومغلا ىقبي ثيحي
 « اليوط دتماو اهلامعتسا عاش ًاروذج رهنالاو ةنكمالا ءامسأ يف اونيبتي نا اوعاطتسا ةغللا ءاملع
 اهديدحت نكمي ال تايندم ىلا اهدر رذعتل اعطاق البلد فلؤت ال اهنم ةدمتسملا ةلثمالا نا الإ

 جذام ماما « كش الو « يبف 2 ةيرشلا تالالسلا مع وا ايجولوبورثنالا امأ . ةفدب اهنيستو

 ةمهبدق روصع نه تردحنا نيجه ةيريش جذانب كلذك انعلاطت ابنأ مك ةزيمتم ةيرش
 . دبعلا ةلواطتم

 لوالا فلالا عولط عم ءالجو حوضوب تايندملا هذه تامس زدبت 0000

 يتلا ديدحلا مجانم مدقأ لعلو . ديدحلا لاعتسا روبظو «مءاق يسرا مسا تايشدم وا
 ةقطنملا هذه « ايلعلا اسمنلا مجانم يه مدقلا ذنم ناسنالا اهرمثتسا

 قيرط نع « طسوتملا رحبلا ايند نم اهتءاج يتلا ةرثؤملا لماوعلا ضعبب تلعافت نوكت دق ينلا
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 يف هتريدتو ديدحلا تجلاع ةنندم مدقأف « رمالا نم نكي اهمو . ( 7/6 ) ايريللإ ةعطاقم

 ةنيدمنم ةبرقمىلع عقت ةعقب مسا نه«( 1//ا»// )تاتشلهمساب ةقورعملا ةيندملا يه«اهتاعونصم
 نيب ةيندملا هذه تأشن دقو . قيقد سرد اهملاعم اوسردي نا ءاماعلا عاطتسا يتلاو مولا غروبزلاس

 مسارم نم هيلع ترقتسا ام اهيف تعاشا ةعساو ةقطنم قوف ترشتناو (م.ق مءء دول

 تقرع ام ىفمأ يه ةادأ اهحلست يف تطبنتسا اك « مهثثج قرح وا ( 7::::/ ) يف ىتوملا نفد

 حوضوب زربت ةيندملا هذه ملاعم . سأرلا ددحم « ذوحشم فيس نع ةرابع يهو « حالسلا ةدام نم
 ءاهراشتنا يف تغلب دقو .ةنسوبلا ةعطاقميفو طسولاب نادل يداو يف اهنم ىدبت ام يف ءالجو
 اسنرف يلامشو ارتلكنا يبونج ىلا تلخدو ةيبرغلاو ةيبونجلا ايناملا تاعطاقم « ىرخأأ ةيحان نم

 غلستو . ةيريسالا ةريزجلا هبش لوبسو زولوت يحاوض ابنم غلبتل بونجلا ىلا ةبحتتم « اهمقرشو

 . م . ىف سماخلا نرقلا فصتنم يلاوح ملاقالا هذه ىلع اهترطبس يف جوألا

 نا ىلا ريشي ام ايجولوبكرالا اهنع تفشك يتلا ملاعملا نيب سيل « اهتققح تلا تاحاجنلا هذه

 كلذ لك ققحت دقف . رامدو بارخ نم بورحلا ىلا امو ءامدلا كفسو حتفلاو فنعلاب تمت اهنا
 رهتالا ءاسجتا عم اهنم ريس « ةقحالتم ةئيطب تاجوم ىلع « ةيرشبلا ماوقالا تارجه لضفب
 «ءيطب لثثمتل الإ عضخت ل يتلاو دالبلل اهوصو تقبس يتلا فارعالاو تاءاشنالا ابعم ةيقيشسم

 . رمتسم هنا الإ

 ام تلا ةندملا هذه نم رمالا ءدب يف هلقأ < لاونملا اذه لثم ىلع « كش الو رومالا تراس

 هذه تفرع دقو . م . ىق .سماخلا نرقلا رخاوا ذنم تاتشلوه ةيندم لحم تلح نا تئبل
 ةريحن نم يلامشلا فرطلا يف مقي « ارسيوس يف عضوم وهو ( 28 786 ) مسأب ةديدجلا ةيندملا

 « ةقباسلا ةيندملا لحم ًايحيردت تلح نإ ثيلت ملف . ةلبصالا اهملاعمو اهتم ريخ لمح ليتاشوبن

 رجتخلاب فيسلا « اركاب اهنم تلدبتساف ءاهتقباس هنف ترهدزا يذلا هتاذ لاجملا ىلع ترطبسو
 روبقلا لامعتساب اهتوم نفد ماظن ايجيردتتلدبتسا اك «برحلا يف ىلوأ ةادأ هيلع تلوعو بّبدملا

 «سانلا ابيلع لبقا يتلا ةئيزلا تاوداو ىلحلا اما . بارتلا لالت نفادمب ضرالا يف ةروفحلا
 ةذخنملا تاعونصملا اهنيب «ىنغأو ةدام مركأ يبف اهلاعتسا ىلع اورج يتلا ةبلزأملا ضارغالاو
 تذخاو . دبعب نم اهب ءيج جراخلا نم ىرخأ ءايشأ تستقا اهنا اك « ناجرملاو انبملا نم اهتدام
 ليمت تأدب نا ىلا « ةفلتخلا اهلحارم يف ينفلا عيونتلاو ينقتلا لماكتلا عم ريسلاو روطتلا بابسأب
 ًابجو ابسفن تدجو امدنع «ةريخالاو ةثلاثلا اهتلحرم ةياهن يف « املاغ »يف لاوزلاو طاطحخمالا ىلا

 . حتفلا عم دالبلا كلتب تدبتسا يتلا ةينامورلا ةيندملا عم هجول

 ىلع هتردق وه «خرؤملا رظن يف « دالمملا لبق يناثلا فلألل ةبسنلاب ريبكلا قرافلاو
 خرؤملاف .ةيندملا هذه ملاعم نم اهريغو ةيرثالا تايطعملا نيبقثوا ةروصب طبري نا

 دارا امدنع « ناعتسا 2م . ىق سماخلا ترقلا طساوا يف هخيرات عضو يذلا ستودوريه ينانويلا

 ترويتلكلا

 ١لا



 يفف .ةقباسلا نورقلا يف 4 نيخرؤملا نم همدقت نمم اهستقا تلا تامولعملا «نادلبلا هذه خرؤي نا

 ابوروا بوعش رغلآ نيقصالم » نيشلكلا ركذ ىلع يقأي « ةيريبيالا ةريزجلا هبش نع هثيدح ضرعم

 نم ًاردحنم هروصتي وبف « مهدالب نم عبني بونادلا نا هل ودبي يذلا نيحلا يفف . « برغلا يف

 هديكحأتب بهذي ال خيراتلا وبا هيف عقي مولا اذهو . ايلاغ يبرغ يبونج يف نويسورلا ةعطاقم
 لبق هب حرص دقو « نييتلكلا دنع نمو ةيتلكلا ةعطاقملا نم عبني بونادلا ره نأب جودزملا
 وا نييتلكلا ركذ ىلع نيخرؤملا ضعب ءاج. . لاغتربلاو اينابسأ نم « تاتشلوهملا ةبندم لاوز

 اذاق . برغلا وحت ةعساو تارجبب اوهاق مهناو )2 يناببشلا دهعلا ف 1”>م1م-« 5 نيمتلك وتوربلا

 ةيندملا ماوقا نيب هباشت يأ دوجوب مسن ملو © ظفحتلا نم عفادب لوقلا اذه يف مهتاراجم انيبأ

 «مهيرصاعم نم مهريغ عم اوذخا ءالؤه نأي مسن نا نم دب الف «برغلا يف نييتلكلاو ةيتاتشلوملا
 يتلا راطقالا يف اهرشن ىلع « مهتارجهو مهتالقنت لالخ نم « اودعاسو ةيندملا هذه بابسأب
 امضعب ىلع رثع يتلا ( '1م,برمو ) ةحوتفم ا دئالقلا سبل ةداع عجسرت ديعلا اذه ىلا ذا « اهولهأ

 نم لسالس لكش ىلع ةفقرافلا نيشلاكلا تازيمم نم اهسبل ناك دوقع يهو « مهنفادم يف

 زوحي الف آره 760 ةيندم اما . ةريدتسم ةلتكب ابفارطأ يبتنتو لوتفملا .ناببشلا وا بهذلا
 نا نم سأب الف «قدا افيرعت اهل اندرا اذاو .اهمسص يف ةيتلك يبف « الصأ اهتبسن لوح ككشتلا
 . ةيبرغلا ابوروا يف نييتلكلا ةيندمل زارط متاو عفرا اهنأب اهتعنت

 دبعلا ةبتك انل زربأ دقف . ينارغونثا عقاو ىلا قالطالا ىلع اهدر نككمي ال ةيمستلا هذهو
 « ةماقلا عراف انل هوروص ذا « يلاغلا وا تلكلا ناسنالل ةيكيسالكلا ةروصلا هونانفو ميدقلا
 ثوروملا دملقتلا نم ريثك فصولا اذه للختي . هرقشأ رعشلا رغما « نيعلا قرزا « سأبلا ديدش
 لوالا فلالا ديب ذنم « ىرنل دعن ملف .رهدلا نم ًاسدر رطيس يرش قرعل طرفملا ممعتلاو

 ىنعملا قالطا ىلع لصالاو رهوجلا صلاخس ايرشب ًاقرع «ضرالا ىلع ةعقر وا ناكم يأ يف 4« م . ف
 «اهولح ةقطنم يأ يف «ىرخالا ةيرشبلا قورعلا نم مريغك «نويتلكلاف . ةدلكلا هذهل يعببطلا
 .مهقورع تطلاختو اضيا مه اونجهت نيذلا نييلصالا دالبلا ناكس عم « ةفلتخم تاجرد ىلع اوجزات
 نا تفرعو « يفاصلا اهقرع ىلع ظفاحت نا تعاطتسا اهدنع ةيطارقوتسرالا ةقبطلا نوككت دقو
 اهروذج ىلا ةقبطلا هذمه در نكمأ ةيضرفلا هذه تحص اذاف . جراخلا نم حسقلتلا ىدافنت
 هذه عبط يذلا عباطلاف « لاقي قحلاو .ى رخآ بوعشد اهتطبرو لامملا نم تءاج يتلا ىلوالا
 نع اهدرفو ةنندملا هذه زم يذلا وه <« ةكرتشملا قورفلا هذه اهيلع ىفضا وأ ءطبب ةيندملا
 هبش لالتحا ىلا تلصوت يتلا بوعشلا نم اهريغ وا الثم نيينامرجلاك «ىرخالا بوعشلا تايندم
 ةعونتملا تايندملا هذه عيمج نيب ماق هنا معلا عم « ةيلامشلا ايناملاو ايفانيدنكس ةريزج
 . ةعساو تالاصتا

 نكلو «امجولوايفلا وا. ةغللا لع وه « نيبتلك » ةملك حبضوت ىلع [يلمع اندعاسي ام ريخ لعلو
 .طبضلاو ةقدلا نم «مدقلا خيراتلا اهب اندمي يتلا ةديدعلا ةلثمألا ولخل « كلذ عم ةبوعصلا نم ءيش
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 ةيرصعلا تاجبللا ضعبو « ةيفارقجو ةيرسب تايمسمل مالعا ءامسأ انفرصت تحت عضي ةغللا معف
 اههلاععتسا جردي يتلا ةّيلاغلا ةجبللا آالثم اهنم « نآلل اهب ًالومعم لازي ال تلك رذج نم اهمظعم

 ةيح لازت الو تشاع يتلا ةيناطيربلا ةجبللا كلذك اهنمو . ايسوكيإو ادنلرإ نم لك يف ايلاح

 اوحزن ةعاج دي ىلع « ةيسنرفلا ايناتيرب ةعطاقم ىلا تلقتنا اهنمو ( !رتلكتا ) لاغلا دالب يف
 سماخلا نينرقلا لالخ «ةبيرغلا ةيبونجلا ارتلكتا يف « ( 0مم تال عو ”ياونروك ةعطاقم نم اهملا

 مهفتنع نيرجاع انسفنا دحن لازن الو.دياذتملا مهطغضو نيينامرجلاتاوزغ ماما «دالبسال سدانلاو

 ءايلع رثع يتلا ةيلاغلا ةجبللا يهو « ةيتلكلا تاجبللا نيب ةيحلا ةديحولا ةجبللاب ةبوتكملا قئاثولا

 لصوت « اذه نم مغرلا ىلعو . اذه انمويل ةظوفحم تبقب ةزيجو صوصن ضعب ىلع اهنم راثآلا

 . لاجيا اذه يف ىربكلا اهتمدق اهل ةتباث ةماع جئاتن ىلا ءاماعلا

 دنملا تاقللا ةّئف ىلا اطوصا عجرت ةيتلكلا ةغللا نا ىلع عطاقلا ليلدلاب ةغللا لع ءاج دقو

 جئاشو ةيلاطيالا ةغللا نيبو اهنيب موقي اك « ةبيرق"رصاوا ةينامرجلا ا ل

 ةيلاطيالاو ةينامرجلا نيتفللا يف وه اك ةيتلكلا ةغللا يف ًادحاو رمالا «كلذ عم نوكي دقو . ةقث

 فكرا ثيلت م اهنم تقئتشا تاجهل مايق هيلع دهشي نيتفللا نيتاه نيوكتف . 0

 دعبتسملا نم سيلو . ىبرقلا رصاوا نم لصالا يف اهنيب ام عم « اهعم تنيابتو ابنع تدعابت
 تاحمل روهظ ىلا « ركيُم دهع ذنم « تدا دق ةليصالا هكا اللا هدو نرك ذأ طق

 , اهدودح. نيبعتو اهنايبت نع نيزجاع لازن ال ةصاخ

 قيقحت ىلع « ةغللا ءاملع « لابجلاو رهتالاو ةئكمالا ءامسأ ةسارد تدعاس < ىرخأ ةبج نمو

 ايناملا يف « يتلكلا رذجلا ةرطبس ىلع « كشلا هعم ىفتني لكشب اهمظعم دبشي تافاشتكا

 عيمج نا وه ادحاو آلثم كلذ ىلع ذخأنلف . بونادلاو نيرلا يره: نيب حوانتت ةقطنم يف ةببرغلا

 . رذجلا ةيتلك ءامسأ يه ةرررم بيللاو 7668ج راكشلاك : نيمملا ةبج نم « نيرلا رهن دفاور

 نيبتلكلا نطوم نككت / نإ « تاذلاب ةقطنملا هذه نأب ؛ جرحت نود « مزجلا انمسوب ناك اذلو

 ام « ةفاثكلا نم لدعم ىلعأ «ةليوط ةدملو «نيتلكلا ماوقا اهيف تغلب يتلا ةعقرلا يبف « يلصالا
 . نيملصالا دالبلا ناكس نم ردق ربكأ اولثت

 ليبق يأ « نينسلا نم تاثم عضب لالخ ناك هنا ىلع ليلدلاب بعشلا اذه ءاج

 تاجومنيبف .اطاسناو ًاراشتنا بوعشلا رثكأ نم«هدسعبو لوالا فلالا فصتنم

 ةرياربلا تاوزغ نيبو < ةبج نم دالمملا لبق يناثلا فلالا يف ©« قرشلا هاجتاب « نيمبوروالا دنهلا

 يف ةيرشبلا ثادحالا زربأ نم نيبتلكلا تاجوم تناك « دالسال ثلاثلا نرقلا علطم نم ةءادتبا
 رفوت مدعل اهنم ريثكلا ةفرعم انثتاف ناو « ةيمهالا يف ةياغ ةيخيرات جئاتن ىلا تدا « لاجملا اذه

 « ةيرذج تاليدبت قطانملا ضعب ىلع ترج دقف . اهعوقو لبق دئاسلا عضولاب ةصاخلا تامولعملا
 تلزنأو ناوملا تقحلأ 5 < تايروطاربما اهتاجروم ججل نيب تقرحلاو ٠ ناكسلا ةعيبط ثيحس نم

 نييثلكلا دادتما

 ؟؟



 بعرلا اوقلأو اوّلش دقف . آلثم « كسورتالا ةندم اهنيب نم « رختآلا ضعبلاب ةثابملاو فعضلا
 ًاوأش تغلب تايندم بلق يف بدي ملا اولعج اك « ديعب هع ذنم ترشحت تاعبتجم بلق يف

 يف هولزنا يذلا بارخلا غلبم يف كشلا الاجب كرتت ال انيدل ةرفوتملا تامولعم لاف , روصتلا نم ايلاع

 «ةريصق ةدملو«كاذ ذانيدمتملا ماعلا ىلع زوحتسا يذلا ماعلا روعشلا ناك دق, يبلهلا ملاعلاو اي ايلاطتا

 ملاملا تكد يلا ةرباربلا تاوزغ ماما هجسول اهججو هسفن ىأر امدنع هكلق يذلا هسفن روعشلا

 نكت مل يتلا نادلملا يف اذه حصي دق 9 ءامهد ةثراك ماما هنا كاذ ذا ملاعلا رمشتسا لبف . يلامورلا

 تمصلاف ؛ نكي اهمو . ةيئادب اهمف نارمعلاو ةراضحلا ةدع تناك يتلا كلت و ١ ناكسلاب ظتكت

 . ًاتايثا وا ايفن مزجلا انلوخي ال انرداصم هبف مصتعت يذلا

 امو ديلاوملا ةرثك 4 يرمعل يهأ « نيبتلكلا راشتنا ىلا تدا يتلا بابسالا قرعن را دون

 ما « ةيلخادلا نحإلاو ةديدشلا تاسفانملا وا ؟« شيعلاو قزرلا دراوم ةرايز نم يلاتلاب هبضتقت

 يف عقدم لبج نم هيلع نحن امب انه رقن نا انيلع 9 ةيلامثلا بوعشلا نم مءاج يجراخم طغض
 نا انمم كلذك ٠ انل ضرعت يتلا ةرثعبملا ةهوبشملا تامولعملا هذه نم مغرلاب كلذو « راممملا اذه

 نا رهاظلاو . هتمزالو راشتنالا اذه تسال يتلا عاضوالاو فورظلاب طبحن ناو ًاضيا فرعتن

 ًاعابت مت لب « اهرسأب ىربكلا لئابقلا نم ةلسق وا بعش لاقتنا نع سيل « بلاغلا يف جتن رمالا
 اذكمو . تاهاجتالاو يحانملا ىتش يف اببجو ىلع تماه تاعامج رثإ يف تاعامج ةرجبب اقاحلو

 نسم تاعامج دجن ا « زولوت يفو ىرغصلا ايسآ يف نونطوتسي 766/هو»ومو لا نم ًاماوقا ىرن
 ةعطاقم نيلثحم 15 لا نم مذاخفأ ضعبو « ىرغصلا ايسآ يف نب رقكسم 7ماةة!واجوام»ك لا

 . ايلاطيا يف وبلا ربت نم بونجلا ىلا رقتسا مهضعبو « ةعطاقملا هذه مسا قتشا مهلمو ايميهوب

 اوبحطصا « ةفيريشلا رسألا نم نومدقم « بارتغالا بابسأب ةذخآلا تاعاملا هذه ةدايق ىلوتو
 مهدنع نايس « نمحرلا ةكرب ىلع اوبحتاو « ءاسنلاو دالوالا «لقنلل ت تابكرمو تابرع ىلع مهعم

 . بلسلاو ببنلل ةحناس ةصرف اهوزبتنا وا « ةقطنملا لالتحال مهتقبس يتلا تاعامللا اوحزحزأ
 دادعتسا متا ىلع مو ( اهبف نوميقيو اهنولتحي ةديدج- ضارا ىلا ماطخ مهدوقت 7 نا ربكالا مهمهو

 «يضادتلاب رمالا مهلمت ناف .ناكسلا حبذ سالا ماضتقا ولو«فيسلا دحي اييلع مهترطيس طسبل
 . قافتالا لحف

 تحت عقت نا نكمي ال 2 عزاو الو اهل طباض ال « نارودلا نم لكشلا اذه لثم ىلع ةرجه نا
 ا ةثعشملا تامولعملا قيرط نع نيبتن نا عيطتسن انثا الإ . هرصحو خيراتلا ةبقارع

 اولصوت يتلا جئاتنلا « ىمادقلا ةبتكلا هلجس ام بناج ىلا « ةّبينسلأْلا معو ايجرلويكرالا مع
 . يلاعلا ريدقتلاو رابكالاب ةقيلخ ةمظعلاب مسلت جئاتن يهو ؛ اهبلا

 قامآ ايناركوا لوهس « اينافلسنارت ربع « اوغلب مهنا ىتح « بونادلا 100 نون :يناوو اتبع انطاقبا © قريشا رخ يفاجأ يف ةويتاكلا لك ابيلا ىدا ينلا جئاتنلا
 ابجو«م.قعبارلا نرقلا رجف ذنم«مهسفنأ اودجو دقف «ناقلملا نملامثتلا 0

 ًادوفو ريبكلا ردنكسالل اواسرا دقف . نيبنودقملا مهفلخ نفو نييقادتلاو نييريللإلا عم « هجول
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 فلد لكتف زوثك 110 ماع جنت مو“ اينودقم يف اولغوت < م . ق 78٠ ةلس يفو . ةيممر
 نم اهمف اوقل الل دالبلا هذه نع اودترا نا اوثبلي ل مهنا ريغ . ةبوجعاب الإ مهيديا نيب عوقولا نم
 رخاوا ىتح ترمتسا ةلود ايقارت يف اوسسأف . اهتعانمو اهنوصح ةناتمو عافدلا ةوق دوص

 ةنيدم لوح ىرغمصلا ايسآ بلق يف اوميقي نا « م . ق 99/5 ماع ذنم اوعاطتساو . ثلاثلا نرقلا

 ةلود اهيف اوسسأو مهنم اهمسا تقتشا يتلا 681006 ايطالغ ةقطنم يفو ( مويلا ةرقنا ) ريسنأ
 . سطسغوا دبع ىتح اهالقتسا ىلع تظفاح

 اهدح تغلب يتلا ةريخالا مهتجوم تماقو « ايااغ ءاحنأ عيمج يف اورشتتا دقف برغلا يف اها

 يلب

 تييلاويك 4

 نييتلكلا راثتنا  ه لكشلا ا
 , طر 18006 نيتال ةيندمب ةفورعملا ةيثدملا اهيف ترهدزا يتلا قطانملا

 . نويتلكلا اهيف رقتسا يتلا قطانملا - ؟

 ترمتساو « ثلاثلا نرقلا يف « نراملاو نيسلا يره نيب ًايئاهن مهوزنو نيدكيجلبلا مودقب ىلعالا
 ىنكسلا ىلا موقيس اونك نيذلا نييتلكلا ماوقا عالتقاب تبتناو «يناثلا نرقلا لئاوا ىلإ اهلماق يف

 ىمظعلا ايناطيرب « خيراتلا فورعم ريغ تفو يف « نوبتلكلا لخد ايلاغ نمو . ةقطنملا كلت يف

 يف «ستودوريه «كلذ ربخ دروا اي « ةيريبيالا ةريزجلا هبش ىلا «بونجلا نم اولد ام « ادنلرإو

 برغلاو لامشلا يف ةعقاولا قطانملا عبمج ىلع اهيف اورطبس نا اوثبلي ملو . م . ق . سداسلا نرقلا

 « اورقتساف « بلالا لابج تازاجم اوربع نا دمي ايلاطيا يف لغوتلا مهل مت ًاريخاو . طسولاو

 لابج ىتح وبلا رهن نم بونجلاىلا ةعقاولا ةقطنملا اونطوتساو « ( ايدربمول )يف «عبارلا نرقلا يف
 دالب رضاوح < ىرخالا دعب ةدحاولا « اعابت اولتحاف « يكتايردالا رحبلا ءىطاوشو نينبالا

 . اوله



 وا مونالويدم مساب دعب ايف تفرع يتلا هاوزوم انيسلفو ةهةماس» موبله لاثما 6 كسورتالا

 تحت تعقو يتلا ىرخالا تالاجلا يف تشاع مهتايمسم ضعب نا اك «(اينولوب) اينونوبو (وناليم)
 « ليلقب "و٠ ماع دعب تلوتسا «بونجلا وحن سداركب اوثعب «ناحالا ضعب فو .''ههترطيس

 يف غلبتو اينابك ةعطاقم حستكت مهايارس ضعب انيأرو . رامدلا اهب تلزنأو « امور ةليدم ىلع

 . ائيسم قيضم لحاوس < بونجلا وحن ابعافدنا

 عاستالا نم ةفلتخم بسن ىلع نويتلكلا اهحستكا يتلا تاعطاقملاو ملاقالا هذه لك

 . ةسناجتم ةيتلك ةيروطاربما « اهتتشتو اهرئانتل ةيسنلاب « فلؤتل نكت ل « ناطبتسالاو

 ردابت مهتاعامج ىرن اماق « ةراضحلا تاينج ىف اويرضو نيدمتلا باسأب اوذخا را دعيو

 ءادعا ىلا ابضعب مهني نا انايسأ ثدح دقو . راوجلا ةدحو اهتعمج ولو ضعبلا ابضعب ةدجنل
 , مهيلع بجوي ناك كرتشملا دحاولا ودعلاةبح.اوم ناعم مهيلع مهتورهاظيو م ورصانيف مهناوخا

 لابج دعب اهنم عقو ام“ ابلاغ ةعطاقم متفل نامورلا به امدنعو .ةصارتم ةدحو اعم فافتلالا

 'نم اوفقو نييلاغلا نمموق ىلع ةيبرحلا مهلامعأ يف اولوع (ةووامزربم اهدعي وا 7ةجوعلمزدم بلالا

 تئشنأ يتلا لودلاو . مهترصنل اوردابو رزألا نيحتافلا نم اودش ام ًاريثكو دابحلا فقوم متتفلا

 لاجمل اوحسفا دقف . هيوق سمالا ديدش مظنتب اهضعب عتمتت ل « اهيلع اورطبس يتلا تاعطاقملا يف
 « ةقزترملا شويج نم ةصارتم لفاحج «ةينيلشلا كلاملل امس الو « ينجالل م”دقت نا مهلئابق ماما

 تمحالتو «ضعبلا اهضعبل تركنت ام ًاريثك يتلا ةيرشبلا ماوق « وحنلا اذه ىلع اوتتشو اورثعبف
 . لاتتلا يف

 تقفتا ام اذاف . مسلا مايا اهل ستفتت يتلا لامحالاب ذخالا نوبناجي اوناك مهنا اذه ينعي الو

 تلقانتو بولقلا يف بعرلا لزنت ةيلاع ةيبرح حور نم هيلع اوناك ام ءارطإ ىلع ةئيدقلا تاياورلا
 يف اهوعبتا يتلا ةحجانلا قرطلا صاخ عونب اوبنطا دقف « ةءانبلا ةرثؤملا ثاياكحلا مئاسن نع

 دعب « يناثلا نرقلا يف ماق يذلا ببلوب يئامورلا خرؤملا فصيو . ةعارزلا رومأو ةيشاملا ةيبرت

 بلالا لابج لبق ام ةعطاقم هيلع تناك ام « باجعالاو حايترالا نم ءيشب « رافساو تالحر

 لك قدانفلا يف نورفاسملا دحم ناك ثمحي © شيعلا بابسا يف ةحوبحيو ةرفو نم ( ودزمن#6 )

 . ماعطلانا ولأ ةّماقل اقفو سيلو «دحوم«ددحت رعسب لكالا تابجو نولوانئف « هملا نوجاتحي اه

 نم هيلا ةجاحي مهام لك مهالزنل < تاناخلاو قدانفلا باحصا مدقي نا مهدنع ةعبتملا ةداعلاف د

 تناكو . « "' دحاو سلق عيرب يأ « قئاد فصن ىلع ديزي ال نمثب ةيفاك تابمككب ماعطلا

 تمدملاو ءايلافتسر يف ز(ن1م]ورج نيلتمو « اسنرف يف ( (:د؛ءوير»مزالمجر# ) نايموتاش : اثم ابنم )١(

 « بونادلا وا ةنوطلا ربن لع « مويلا ( 77لززي نيدمف ) اينونوب ةنيدمو « ابينرلوب مساب ةفورعملا ىرخالا ةيسنرفلا
 . ( ديدحلا تأاوب نم برقلاب

 , 1516 ماع اسنرق يف ةلمعلا رعس نمتاميتلس عبرا يزاوب ام يأ ()
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 ناكس ةقدب انل فصب هسفن بيلوب عمسل نحن اهو .مهرطاوخ حرابت ال كلذ عم « برحلا ةركذف

 مق . شيعلا نم ةطاس ىلع أوناك »د : لوقف م . ق ثلاثلا ثرقلا يف « ةقطنملا هذه

 .راعطقو بهذلا نم مه < قزرلا نم راسي ىلع مثو . ةحالفلا روماو برحلا ىوس اوئسحي

 اك «مهلاوجتو مهتالحر يف ةلوبسب اهلمحو اهلقن لبسي تاينتقم يهو «ءاينغأ مهلعجي ام ةيشامل
 .« ةحناسلا فورظلا كلذب مهل حمست اكو «نوبتشي

 ةينانويلا رداصملا نأ عم « ةرجحلا بابسأي مذخأ دنع رمالا ءىداب يف ٌاليْئْض مددع ناك امر

 مهل اهوأشنأ يتلا ةيندملا لاعب ظافتحالا نويتلكلا نكمتي مف . ددعلا اذه, ًاريثك يلاغت ةيندتاللاو
 . اهرامخ اوضاخ يتلا ةيمادلا بورحلاو اهب اوذخأ يتلا ةقحالتملا تاوزغلا دعب « جراخلا يف

 اورقتسا ينلا تالاجملاو طاسوالا نم سبقلل دادعتسالا نم ريبك بناج ىلع اوناك مهنا رهاظلاو

 اك « ةاشوملا بايثلاو يلحلا ءانتقال « صخالا ىلع اوعزنو . اهنيب اوءلح قتلا تاراضحلا نمو اهبف

 يتلا ةيرصنعلا ىبرقلا رصاوأب اهيونتو . مهيناربظ نيب اولح نيذلا نيسيلقالا ةحلآلا ةدابع اوسبتقا

 « (0ا/م - 5 قالعو نيشكس وتلكلا :ركذ ىلع ىمادقلا ةبتكلا ءاج « ماوقالا نم مهريغب مهتدش

 ةيتلكلا ةمورألا هذه ٠ 0م]زم - 8مةهو نادريسا وتلكلاو © ]17-0 هعمو نيبقارت وتلكلاو

 ًاريبك ًابناج « ًاقافتا وا ةفدص « اوخودي نا اوفرع نيذلا ءادشألا دونجلا ءالؤه يف تلحت يتلا

 نم ةضبق يف ترولبتو تصلقت نا ثبلت ل « ىرغصلا ابسآ نم امسق اوعطتقاو « ابوروا نم :
 . نأشو امل ةيمهأ لك ايلمع تدقف يتلا ةيوغللاو ةينيدلا ديلاقتلا

 مهيق بديو ءانعلا ضارعأ مهيلع ودبت تذخا مث «م . ق « ثلاثلا

 < مهمدقت فقوت نأ تفرع « ىرغصلا ايسآ يف « نييطالغلل ةرواجملا بوعشلاف . اسيردت نهولا

 كلفلا رادم يف اولخدي نا لبق ةيامما نم ًائيش مهيلع ضرفت نا ةيلاتألا ةلودلا تعاطتساو

 سادلاو نويثيكسلا عاطتساو . تراجناو تعادت نا ثبلت مل ايقارت ةكلمم نا اي « ينامورلا

 هبش قو . ايراغقنه هاحجتاب باقعالا ىلع موصكتي ناو نييتلكلا اودصن نأ 0 هاعو تبجلاو عمو

 « ايقيرفا نم امرو بونجلا نم اوؤاج نيذلا نويريبيالا ماق « ةببونجلا ايلاغو ةيريسإلا ةريزجلا

 ةرمال « نامورلا ماق دقف « ايلاطيا يف اما . اهملاعم ضعب نورلا رهن ةقطنم لمحت ةلثام ةكرحب

 مهفل فل نمو نويلاغلا هب ماق يذلا ءىجافملا فينعلا موجهلا دصب « م .ق ٠7ه ماع « ةريخالا

 دنع انيبم ًارصن هيلع اولجس نا اوعاطتساو « بلالا لابج ءارو ام ايلاغ يف مهتدلج ينب نم

 دضع نم تفت «رثالا ىلع «امور تذخاو .ةببونجلا ايرورتا لامعا نم 1ة/هجم» نومات سأر

 ءاجوهلا ةفصاعلا دعي ةماتلا اهترطيس اهيلع ترشن ىتح مهيضارا نم يلاتلاب مطتقتو نييتلكلا

 م .ق يناثلا نرقلا سمث تلام نا امو . اهلوصا نم اهثتحت تداكو لعبيناه دي ىلع اهب تلزن يتلا
 يتلا ةفينعلا ةمواقملا نم مغرلاب نييريبيالا تلكلا ىلع اهبترطيس طست اهانيأر ىتح « بورغلل

 اهوفأو نييتلكلا ةيندم فقوت

 في



 اف مقت نا تعاطتسا اي « .2هبيبم ورودلا رب: ىلع ةعقاولا 37مم سنامون ةنيدم اهتدبأ
 . ةيبونجلا ايلاغ يف مدق ءىطاوم

 ىلا ميطوبهو عيرسلا مهلالحنا درن ىرا ائيلع « مظنتلا موس نم نويتلكلا هيلع ناك اهم
 تادرلا ًالثم اهتم . مهب تقاحاشيتلا ةيلحلا فورظلاو مهاوق كبنا يذلا خسفتلا ريغ ىرخأ لماوع

 يف اهيلع رثع يتلا ملاعملا ضعب نا انضرقفا ولو . ىرخالا بوعشلا ىدل اهب اولبوق يتلا ةفينعلا
 فعضلا نأب ملستلا كلذ عم نكمي الف « يأرلا اذه ديؤت ال ةيلامشلا ةيقرشلا ايناملاو ايفانيدنكس

 ةييونجلا ايناملا يف 2« سارمو ةدشب اهيلع اورطيس يتلا قطانملا يف ىتح مهيف اسف نهولاو
 ةجينن ءاج اسنرف يلام ىلا مهحوزنو نييكمجلبلا ءالج نوكي نا «الثم زئاجملا نم.الثم ةببرغلاو
 ربمكدلا ءالؤه <« يرمعل م نمن . ءارولا نم مهتءاج ةديدج- بوعش طغض نم هل اوضرمت ا

 ةريزج هبش بونج نه « للقب كل لذ دعب « اوجرخ نيذلا 3هنب/مرع زتتوبتلاو 01#

 نم بونملا يفو «سازلالاو ارسيوسو اسمنلا يف ًاداسف اوثامف« ا5ء بلإلا ربت يداوو دنالتوج

 نم سويرام ينامورلا دئاقلا نكمتي نا لبق «م.ق 11-1٠١١ نيب « ايلاطيا يلامشو املاغ

 .9 7هممزإ ياسرف دنع ريكلاو « سنافورب نآ سكيا دلع زتتوتلا يلإوثلا ىلع مهقحس

 « نكي اهمو 9 نادبملا ةيلح نولخدي « مث"نامرجلا عئالط ما نومداقلا ةازغلا ءالؤه مم نويتلكأ

 « لك ىلعو . ايلاغ يف نييتلكلا بواق يف بعرلا ىقلأ ةرخأتملا بوعشلا هذ م لوصو نا
 فافض ىلع اورهظ نا اوثبلي «  نامرحلاب ابتعن ىلع نومدقالا حلطصا يتلا بوعشلا ءالؤبف

 ٠ نيرلا ربت

 دملا اهيلع رطيس يتلا ةعساولا ةعقرلا هذ ص: يف ”ىتبي ل < م . ىق لوالا ثرقلا علطم دنعف
 .ىمظعلا ايناطيربو ايلاغنم ربكالا مسقلايف.اهنم ماق ام الإ «لالقتسالاب تعنمت تاعمتجم نم يتلكلا
 رورملاو اهركذ نع يضاغتلا نكمملا نم سيل ةيندم هل ءىشني نا مهنم لوالا قيرفلل بتتكدقف

 . ماركلا رورم اهب

 توبلاغلا- ١

 نامورلا عرش امدنع بلالا ءارو ام « ايلاغ »نونطقي اونأك نيذلا ماوقالا ءالثه م نويلاغلا

 , ةلس ٠ ىدم اهنيب دعابي « نيتزيمتم نيترتف ىلع « دالملا هذه حتفب

 تارجه ترثاكت دقف . ةيتلك نكت مل ماوقالا هذه نا ثحب نم مدقت امم ربظ

 يف اهوفلخ يتلا دلولاو يرارذلا نككت ل ثيحب مهتاجوم تلاتتو نييتلكلا
 ناك « ىمادقلا باتتكلا لاوقأب انذشا ام اذاف . ناكسلا ددعل رظنلاب « لدع ةبسن. ىوس دالبلا
 كلذ نم ىلعأب نيخرؤملا ضعب مهرتدق انيب « انويلم ٠١ نع دح ىندا يف لقي / ثيحي ايلاع مددع

 عونتلا قف ةدهحو
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 حلطصملاو ايس ال « مددع نأشب ةرككف ةيأ ءادبا ميطتسن الف « مهسفنأ نودشلكلا اما . ريثكب
 ناكس نم مظعالا داوسلا نا انه دك ؤن نا نم سأب الو . قارعالا حضاو ريغ يرصحلا هانعم يف

 روصعلا نوضغ يق « دالبلا ىلع ىلاوت كو .يرجحلا رصعلا ىلا ىلوالا مرودج دوعت نييلصالا دالبلا
 فارطا يف اوماقا ءىراوطلا ةازغلا نم كو ! ةيمادلا تاحوتفلاو ةيموقلا تابارسنالا. نم « ةماظملا

 انزوعي هنا اي «ةديدجلا تافاضالا هذحل ةبسنلاب هّمع“ يف هسفن خيراتلا ىري مو ؟ ةيج.راخلا دالبلا

 روذجلا عونتب روعشلا ىوس لح اذه نم ىقبي الو . ديكأتلاب مزجلا عطاقلا ليلدلا

 . لوصالاو

 نمو « ابيلا يضفي" يتلا ةيلمعلا جئاتنلا الول هب هيونتلاو هتظحالملل وعدي ام سيل عونتلا اذهو

 كيانه « ابخيودتو اهوزغل رصيق سوبلوي بهأتي يتلا ايلاغ يفف . اهرثا ءافتقاو اهعبتت ريسعلا

 نبابنثال يهو 1رمجو عد نييكنجلبلاو (©بسيامزع نييلاغلاو ( 16و لوضاوتدم ) نيترك آلا ماوقا

 هوجو اهنم ددحي نا تود « « عئارشلاو تاداعلاو ةفللا تاقرافم نم ل
 نيذلا نييكيجلبلا فصول ضرعتي امدنع ًادج ىلغي رصيق نا حضاولا نمو . نيابتلاو فالتخالا
 الإ . اهيف مهناطيقساو ايبسن دالبلا مهوخد ةثادح نم مغرلاب «نييتلكلا رئاس نع مبلصف نكمي ال

 هذه يف « ةنطاقلا بوعشلا نم مهريغو نيتبكالا موق عم « امام كلذ نم سكسعلا ىلع رسالا نا

 دبع لبق نامورلا ةضبق يف تطقس يتلاو «طسوتملا رحبلا ىلع ةلطملا 0

 «ىرخالا يه تعاطتسا «لامشلا نم وأ قرشلا نم دالملا تلخد يتلا ةيتلكلا ذاخفالاو ٠ رصبق

 انيب * .ةددوبم#مء قودغناللاو سنافوربلا تاعطاقم اهبنم :تغلب ىتح دالمسلا لخاد يف لغلغتلا

 كلوف تاعامج نطوتست وتسن 5 « اهراوجو من ةنيدم نطوتست 7 كيموكيرا كلوفلا تاعامج ىرن

 كيرومرالا فارطا مهنم لصو نككي لو « زولوت ةعطاقم ( موبرعو 1ءامددوهو ) جازوتكت

 عابطأب نويئادبلا تاعطاقملا هذه ناكس عبطت دقف كلذ عمو ٠ . ةليمض ةلق ىوس 10 اه

 ذخأي ل « سنافورب ةعطاقم يفو . عابطلا هذه اذا لقا بونملا ناكس ناك انيب نييتلكلا

 روغبل تلكلا ةموثرأ نم مث نيلهالا نم اقيرف دجن اننا عم «عبطتلا اذه بابسأب نويروغبللا

 رم ىلع تاقالع «قودغناللا ةعطاقمو نييريسالا بوعش نيب تماق دقو .٠ 001/0 - اى 5

 .راسللا اولمعتسا نيلهالا نا ىلع لدت رهاوظلا لكو « دالبلل ينامورلا وزغلا علطم ىتح نيئسلا

 تفرع دقف « نوراغلا رهن ىتح اهتمرب نيتيكا ةعطاقم اما . ةباتكلاو بطاختلا يف يريسالا

 امب « ينامورلا حتفلا هجو يف « دعب ايف « دمصت نا تفرع ا « لصالا اهعياط ىلع ظفاحت فيك
 .مهب ةصاخ «تاداعو ةغآ نمو « تاجحلو ىغل نم :هيلع اوناك امو نيينريملا ماوقأ نم اهيف

 هتمورا ةلاصإ ىلع ظافحلا نم نكمت فيك و 8وهعويمو كساملا بعش «لثم انه ركذن نا يفكيو

 ايليسرم ةنيدم طسوتملا رحبلا فيس ىلع تماق «أرخآ سيلو ًاريخأو .ينامورلا حتفلا اهنع داذو
 اهتاريج هيلع ناك امم ريثكي ىمسأ ةيندم باحصأ مهو « مهيرارذو قيرغالا يلاوج نم ابلهأ ام

 . اهنم للحتتلاو اهنع يلختلاب اوضريل
 انما



 «دومصلا اذه نم مغرلابو « بعشتلا اذه رصانعو لماوع نم رمالا ءدب يف دهاشن ام
 ًاثيش « ايلاغ ىلع اولطأ امدنع « مهسفنأ نامورلا دج دقف < تارثؤملا هذهل ةمواقملا هذه نمو

 نم اهنيب ابف توافتت * ضعب نع ابضعب ةلزعنم «ةذبانتم «ةلذاختم «ةزواجتم تاعامج ريغ رخآآ

 مسقلا ىلع « ديعب دبع ذنم « اورطيس دق نوشلكلا ناك دقف . هتغلب يذلا قرلاو روطتلا ثمح
 تمت يتلا نطوتلا ةيلمعل ركذي رثأ يأ قبي مل ثيحب ايلك اجامدنا اهب اوجدناف « دالبلا نم ربكالا
 راهصنا ةيلمس « ليوط دما ذنم تبتنا تناك دقو . ةقحالتم راودأو دوبع يف « نمزلا رم ىلع
 ىلا رظنت بعشلا ةيرثكحأ تناك ثمحي « ضعب يف اهضعب تباذو « دالبلا تنطق يتلا ماوقالا هذه
 ايلاغ درفت تناك يتلا ةزرابلا تافصلا نيبتن را لهسلا نم ناكو . مالا نطولا ىلا اهرظن دالبلا
 قرلل اعم اوفده ابعشو ًادالب «مبنهو اهنم لعجتف «ةدودحم طاقن ضعب ءانثتساب « نييلاغلاو
 اهل مام اذا «عبطتست «ةئشان ةيندم ماما انعضي يذلا رمالا «روطتلاو مدقتلل مهنيعأ تبأرشاو

 نيتبجولا نم«اماجسناو طابترا دالبلا ةدحو ديزت ىرا« قوطلا نع تّبشو بوغرملا لماكتلا

 . ةيبدالاو ةيقرعلا

 بابسأب ذخألل ملطتت ةديدح ةنشندم غورب ديشن نحنو «ان
 ١ , عدا للك ديدلج ةييسينالل خوري ابشن نحو اني ردع ةشلملا ةيئدملا يبتالاصتا

 لعافت يتلا تارثؤملا نوككت نا ىسع ام لءاستن نا « لماكتلاو روطتلا 7** اب 0

 هذه نا طق هيف كش ال امو . هتتا قيرط يأ نعو بعشلا اذه اهب ملا ملبس

 نعو « لاصتالا اذه مت فيك فرعن نا ىلوالا ةجردلا يف انمهي هنا ريغ . لصالا ةينانوب تارثؤملا

 ؟ ىتأ قيرط يأ
 يتلا « لصالا ةينانوبلا املمسرم وا ايلاّسم ةئيدم وه رظنلا هملا تفليو نيعلا هيلع عقت ام كوا

 نم « .),ومؤم هبقوف ةعطاقم نم اوجرخ « ةئس +4٠ ب دالملا لبق « نوينويا نورمعم اهأشنأ
 .ةينانوملا نفسلا هدنع تسرو هتداترا ام ًاريثك «رحي ءىطاش ىلع اهورمعف «ىرغصلا ايسآ لامعأ
 حتفلا دعب ىتح ًاليوط هب ظفتحت ناو يقيرغالا ابعباط ىلع ظفاحت نا ةنيدملا هذه تفرع دقو

 تلاحتساف «نييجاطرقلاو كسورتالا نم اهتيقل ينلا ةداحلا ةسفانملا نم مغرلابف . دالبلل ينامورلا
 اهطاشن يف اثاكناو «لامعالا ةكرحيف دوكرلا نم ًادوهع اهيلع ترج ةيماح بورح ىلا ًانابحا
 اهلابح خيراتلا ممتعا راودأو دوبع يف « ال تأشنأف < يرحسلا اهطاشنب تزرب دقف « يراجنلا
 فورص نا الإ . ةيبونجلا ايلاغو « ةيقرششلا اينابسا ءىطاوش ىلع ةديدع تارمعتسم « تمصلاب

 اغالم ) « ةيكسينيم » ةنيدم يه « هذه اهتارمعتسم ىدحا نع لختلل اترطضا هتابلقتو رهدلا

 ( 1م5هم ) هيدورو ( 2477:0118 ساي رويماو ( نولاةجمازع - 8هج يدم ) وئيشرب بسلوببلاك اهئم

 تثحبصأ نا دعب اهس ال أظح نسحا تناك دقف « الاغ يب اما . اهرومأب ندملا هذه تلقتساف
 هيشب داكي ام امل تأشنأف « رزالا اهنم اودشو اهبناج ىلا اوفقوو اهورصانف نامورلل ”ةفيلح

 مع



 هئيريب : رصحلا ال لثملا ليبس ىلع ابتم ركذن ؛* ءىقارملاو ثدملا نم ًاددع ثلعث ةيروطاربما

 اهير) هتنيلثو ( ههملم ) هيتاغاو ( م74 - 7هده»عو ) نوكتت نا حجرملا ( ظربع»ق )

 ( 8مو ) اسسل وأو ( هس (0ةماه/ ) اتسراثكو ( 776م ) اياكنو ( كعافمنو - ةمامد )

 شيعلا بابسأ امل نمؤت ايليسرم تناكو . ( 3 /0دهعم ).وكانومو ( 4::(طه5 ) سلوستناو

 تاعونصم نم اهضعب عنصلا ةيناوملا تايفزخلا كلذ ىلع دبشي اي ءايلاغ عم « راجتالا قيرط نع
 ءالؤه لقن دقو . هيزيب ةنيدم نم برقلاب ابلع رثع ىلا كلت تائفزخلا هذه رهشاو . انيثا

 راكفالا ضعبو ةيعانصلا بيلاسالاو ةينفلا تاراهملا هيلع ترقتسا ام ضعب عبطلاب « راجتلا
 ايلاغ» « ينارغجلا حلطصملا موقلا ناسل ىلع ربظ اذكهو . عباطلا ةيقيرغالا تاداعلاو

 بيطلا رثالا نع انثدحي مجرمو صن نم رثك١ ةميدقلا صوصنلاو قئاثولا نيبو . « ةيقيرغالا

 فنويلاغلا حار « اه اكسو ايليسرم نم ريثأتبو » : لوقي نتسوجم اهف . ايليسرم هتكرت يذلا
 بابساب اوذخاو مهتكيرع تنالو « قالخالا مهنم تثمدف « ةيربربلا مهتاداع نع .:رولختي

 لظ يف شعلا اوفلأو « مهئئادم لوح نوصحلاو راوسالا اوماقاو ضرالا اوثرحف : ةراضملا

 اك « مهحلاصمو مهقوقح نيمأت يف شطبلاو ةوقلا لامعتسا نع اولختو « هتيامح تحتو نوناقلا

 ىلعو سانلا ىلع ادب دقق . نوتيزلا بوصن سرغو ةمركلا بيذشت «ىرخا ةبج نم اوقذح

 انلعجي ام عئاقولا نم كلانه نا ريغ . « نانويلا ىلا ايلاغو ايلاغ ىلا تانويلا تلقتنا امنأك ءايشالا

 ايليسرم نم تلعج « نوثدحم باتك اهب علط يتلا تاضارتفالاو تايسدحلا ولغ نم اريثك ففخن
 . ايلاغ يف ينيللا عاعشالل ابطق

 ام طبر يرذع بح ةدوشنا اهنأكو ةنيدملا هذه سيسأت ةثراوتملا دملاقتلا انل تروص دقف

 . اليوط رمعي مل وبف « بحلا اذه لثم « اموي ماق ام اذاف . دالبلا ناكس نيبو ةنيدملا هذه نيب

 ام « ءادشالا نييروغيللا ماوقا مهبجو يف اهراثأ ليقارعلاو بعاصملا نم قيرغالا يقل دقف

 مهوح جبيستلاو مهترصنل تردابف « امور نم ةدجنلا بلطل « يناثلا نرقلا يف « مرطضا

 ةعطاقم اوحابتسا نا دعب نييتلكلا نم مهبان كلذك . رارقتسالا نم ائيش مهل تنماف اهتياعرب

 فنرامورلا كد امدنع الا ءادعصلا اوسفنتي نا اوعيطتسي مو « شيعلا مهيلع صّقن ام « سنافورب

 . 1117 تر»1)10/ تن ومرتنأ مهتنيدم نوصح

 حلطصلابذخالانا ريغ «يراجتلالدابتلان ود لوحتل «كاذ ذا نكت برحلا ةعيبط نأ حيحص

 هقالطا نكمي ال ظفللاف « هينبت لاح يفف . ”ولغ نم ولخبل نككي ل « ةيقيرغالا ابلاغ » :يفارغجلا

 ىتح اهتابح ترئانت لامعا بتاكمو ةيراحجت تالكو ضعب ىلع ترصتقا « ةقيض ةقطنم ىلع الا

 ةالحلا تايفزخلا هذهو . لبجلا جارفنا عم بحرتو طسبنت مث «رحبلا ىلع ةلطملا بلألا تاعفترم

 نم « لاقي قحللاو <« يه ز:وهب»س# نورسنأ ةنيدم راوحي اهفاشتكا ربخ ىلا انعملا ٍتلاموسرلاب

 .لخادلانماهشرفو نفادملاونكاسملا زارط يف نيب رثا ياةقطنملا يف اود ثدحي ميتلاتايلاكلا
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 ةياورلا ةحص يف كككشتنو ًاريثك باترن انلمجت موبلا راثآلا لع اهب ندي يتلا ةدرصملا تامواعملاف
 لوط ىلع دن « لعقلابو . دال بلا لخاد ىلا ايليسرم ةراجت دادتما نم ضعبلا اه جور يتلا
 تاوجف « ةيراجتلا تالصاوملل آيعسسط ارم فلؤي يذلاو نوصلاو نورلا يره: نيب دتملا قيرطلا
 « ةقطنملا هذه يف «ناببشو فزخ نم ةفشتكملا ةينانويلا رثآلا نيب ًابيرقت يناثلا نرقلا ىتح ةلماك

 « ًايبسن ربظت دوعت الو 4 ( هرم ) ريزبإلا ربث ىلإ : 2م عجم# لفسالا سنارودلا رهن نم دتمت

 ةينآآلا لمجا ىلع « اسنرف لامش يف « صخالاب رثع' دقو . اينروغروب ةعطاقم يف الا « ةراكب
 ٠ م . ق سماخلاو سداسلا نينرقلا نيب ؟ ناهبشلا نم ةعونصملا

 يتلا يه ( #١4 رياني يناثلا نوناك ) قالطالا ىلع اهزربأو تافشتكملا هذه ثدحا لعلو

 يف اورثع دقو '١'نيسال ريس نويتاش ةنيدم نم ةبرقم ىلع ( 7ة: ) سكف ةقطنميف اهيلع رثع
 نم ددعىلع « تاديسلا ىدحال يمظعلا لكيلا بناج ىلا « بارتلا نم ماوكأ اهقوف ليه ةرفح

 ابنيب «تاتغلوم لا ةمندم نابا « سداسلا نرقلا فصتنم ىلا أاهدبع دوعب «ةرباربلا عنص نمةينآلا

 فنراببشلاو ةضفلاو بهذلا نم تارهوجيو « هتاذ رصعلإ نم « عنصلا ةيبنجأ ةيفزخ تاودأ

 نيناصح هيقرط يف لمح « امارغ هم + هتنز بهذلا نم اجت ابنم ةريخالا نيب ركذن نا يفك

 هتنز « ةمخضلا ةيزنوربلا نيجاجالا هذه نم دحاو ةيرثالا تافشنكملا هذه نيب نمو . نيحنج
 ةيرحب تاناوحي ةعقوق لكشب ةتوحنملا هانذا ةالحم « ًارتمتنس ؟هو رتم هولعو « امارغوابك ه
 تافشتكملا هذه ريثت نايعيبطلا نمف .دونج- ةعبس اهنيب لصفي تابك رم ينام هقنع ىلع «مسر نيب
 أشنم لوح صخالاب رودي « بيرق نع يبتني نل « رثثآلا ءالع نم نيئئاصخالا نيب اداح ًالدج
 اك اهطاشنب تفرع يتلا ةعانصلا هذه « كسورتالا ىدل نداعملا ةعانص لوحو 2< ةينآلا هذه
 هتكلس يتلا قيرطلا ةفرعم لوح ًاضيا مهنيب امف شاقنلا روديو .٠ اهيلع قيرغالا ريثأتب تفرع

 ءافتكالاو ايلمسرم ىلع راصتقالاب مدحا يحري نا نود « ابلاغ دالب غلبتل ةينفلا تارثؤملا هذه
 وا وملا لهس نم قلطنت ةيرب قرط ىلا « ىرحالاب رطاوخلا هجتتو . لاجملا اذه يف هدحو اهرئأب

 نم قلطنت ىرخأ ًاقرط مهريغ حرتقي اك « ةيبلألا تارمملاو تازاجلا ربع © يكتايردالا رحبلا نم
 . توثادلا رب: عم ًادعص ريستو ناقلبلا

 قتلا تالاصتالا ةيمهأ نم صقتتن الأ انيلع « ايناج هانعضوو صاخلا ثداحلا اذه انزواجت اذاف

 طق اولمهي ل نويتلكلاف . قرعشلا يف ةينيلهلا ةسيناملا عم < رككبم خيرات يف « اهب مابقلا نكمأ
 . دعب ايف مهسفنأب اهورشاب مث « رمالا ءدب يف « نييريللإلا قيرط نع اهومنف « تالاصتالا هذه
 ناردغلا يف هقارغإ مت يذلا بهذلاف . ابنع يلختلا وا ابعطق ىلا نيبلاغلا وعدي ام مقي مو

 ةعطاقم ) مابنيار ةنيدم يف بق لع سرام  راذ 1 ربش يف «روثعلا ء اضيا كلذ نم ثدحا وه امم )١(

 نيتال ةيندم تافلخم نم وهو م , ىف عبارلا نرقلا ىلا دوعي بهذلا نم صرخ لمجا « ىلطلا نم همخ ام نيب مغ ( راسلا

 . ايليسرم نم دعبلا اذه لثم لع ينيلحلا عباطلا لمحير . ]ره ©

 م



 «يفللد دبعم تابولسم نم «ديكأت لكبو «طق نكي مل « زولوت ةنيدم نم ةبرقم ىلع « ةسدقملا
 « اعابت هجارختساب اوذخا امدنع نامورلا ىلع بئاصملا رجو تاليولا بلج يذلا بهذلا اذه

 اوبهن وا يفلد دبعم اويلس نويتلكلا نوكي الأ يفكيو . لوسملا وا نوكسملا بهذلاب هوفصوف

 ثداحلا اذه لوح « ًالطاب « رفضت ةثراوتملا ديلاقتلاو تاياورلا تحار ىتح هزونكو هتارهوجم

 . جاتهملا هبضغو ولوبا هلإلا ةمقن رابخا < ببهتملا فلسلل يورت ةحلمتسملا صيصاقالا « موهوملا

 « |رسوم قيرط نع دالبلا تلخد ةمركلا نأب لوقلا ىلع نيخرؤملا ضعب أرحت ام اذاف « كلذك

 نإ انه ظحالن نا يفكيو . ايليسرم ناكس دي ىلع « كش الو اهنيطوت ىرج نوتيزلا ةرحشف
 ةلمع نود ةينودقملا تاكوكسملا « ديعب دح ىلا اهديلقت يف تبهذ ىلوالا ةتلاغلا تاكوكسملا

 «يسئرلا الو ىتح دحوالا بذبملا نكت م «لصالا ةيق ونفلا ةرمعتسملا هذه نآب عنتقنل «ايليسرم

 . مهتخدربو ايلاغ ناكس لقص ةيلمع يف

 يف ابلعف تلعف يتلا ةينمللا لماوعلاب تسيق ام اذا ركذت ال داكت ةيسجراخلا تارثؤملاف

 رهظي مهرثأ ذخأي ملف < نامورلا اما . ةفيعض ةيراجت تاقالعب مبنم اوعنق نويجاطرقلاف . موقلا
 دسسقو « م . ق يناثلا نرقلا رخاوا ذنم يا « ابلاغ نم بونجلا يف امئاهت اوةرقتسا نا ذنم الإ

 مه أهو ينامورلا متفلا ماما ليبسلا كلذب دبمن « يداصتقالا لالا يف نايعلل رثالا اذه زرب

 ةئشانلا ةيلاغلا ةيندملا لتق ىلا « لمفلاب ىضفا امور لخدت نا الإ . وزغلا بابسا

 . اهاوز ىلا يلاتلابو

 . ةيجراخلا تارثؤملاب ءيش لك ريسفت لواحن نا قئاللا نم سيلف « رمالا نم نكي اهمو
 يف هل اوعضخ يذلا لعافتلاو لاعفنالا اذه يف يأ « مهسفنأ نييلاغلا يف نكي يسيئرلا لماعلاف
 عمتجملاو ةبرتلا لماوع نم مهيلع حلطصا امب نيرمتخم « م . ىق لوالا فلالا نم يناثلا فصنلا
 تالقنتو مهتاجوم يلاوت ىلع « نويتلكلا هلك اذهب لعافتف « ملقالا ةسيبطو يتلكلا يرشبلا

 ىلع طاقنلا عضوب «لك اذه يف قيقدتلا لواحن انئج اذاف « ظحلا دكن نمو . مهوطبو مهتاعامج

 ليلحتلا قاطن ةقلطملا انتادبكأت تزواحت « تاقرافملا نيستو قراوفلا ديدحت يف « فورحلا
 ديدحتو ناكسلا رصانع نيب ةيقرعلا لماوعلا بّسن' نيبعت يف ةلواحم لكف : حاجنب هيف يضملاو
 تقولا يف ةصاق ةيرضب تبصأ ةيندم روبظل ةمزاللاو ةطيحلا فورظلاو « ةبج نم اهرادقا

 انزجعي « هبلا امو كلذ لك « ةبناث ةبج نم « يلاغلا بعشلا ةدحو قيقحت يف هعم تذخا يذلا

 1 ْ . انيديا يف طقسيو

 لمتكا نكي م « ةدحولا ىلا اهتروريصو ةئشانلا ةيندملا هذه روطتق

 خواتي يضف ييربلو دقق حار يذلا ةجقاولا يلا ةساخب هدو ماشا
 ةسفانتم اماوقا دالبلا ؤزجت

 ضعب ىلا ًاضعب مدش « ابعش نيتس نم ًأوحن « كاذ ذا « دالبلا نم لقتسملا ءزجلا اذه مغ
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 يف ©« ةئس لك« - ديوردلا  نابكلا دقعي نا ىلع مهدنع ةداعلا تجرد دقو . ةعونتم جئاشو

 اياضقلا يف رظنلل اريبك اعاتجا 2 قيقدتلا هجو ىلع « نايلروا ةباغ يف « دالبلا بلق يف مقن ةطقن

 يف ثعب(جراخلا نم مددهي «قحام هادم رطخ ماما مدوجوف .ءاوسلا ىلع اهنم ةصاخلاو ةماعلا

 ثداح عقو هنا الإ ,ةمراع ةينطو ةظقي مهيف ثعبو ًأزه مهزه «لثاملا رطخلاب اماع ًاروعش عبجلا

 تاقاطلاو ةضراعلا تاناكمالا ربسل انسح- ؟رابعم ثداحلا اذه ناكف ( 2146: ) ايزيلأ ةكرعم

 « ضرالا يف احل نّدكميو اهءاقب نمضي ام ثاموقملا نم اسف ةلود ايلاغ يف موقت يلف . ةنماكلا

 « دالبلا يف « كاذ ذا دهاشن نكن مف . ةيتاطو ةلزا نم داك شنقا, ةمالا نم ثكأ كلذ بلل

 ةوقب ابضرا نعو هنع دوذت « اهلالقتسا ىلع ةصيرح « ةظقنتم دبا « ةرواجتم بوعش ىوس

 . مهتازواجتو ناريطلا تايدعت هنع عنمتو حالسلا

 .هددؤسو هترطيس ضرفو ةداسلا ىلا هقانعاب بئرشي ناك بوعشلا هذه نيب زيزعلا ريبكلاو

 نوكحي دق ريصملا اذه لثمو . اهزيصتو اهقيقحت ىلا بوعشلا هذه ضعب عزن ةيرك فادها يهو

 اذه نم ءيش عقوو ( جروب ) 81/505 جيروتيبلابعشل <« سماخلا نرقلا يف « هباسسأ ثرفوت

 ةينامورلا قلافلا تفرع يذلا له: تنريفرالا بعشل « يناثلا نرقلا فصتنم يف < لسبقلا

 ةيركسعلا هدوشح « اددب تتش نا دعب 8:/ه1/ تيوتب مبككلم ءاولغ نم « ١9١ ماع «ضفخت نا

 ةرشابم لببقو . هسرح ةمدمد نم مغرلاب « ةضفلا حئافصب ةحفصملا هتبكرم قع تلوتساو

 بعش وهو ( مويلا كسا ثوتوا ةنيدم برق ) نيودالا بعشل رطخم «حتفلا رصيق

 نا ريغ . ةرطيسلا هذه لثم قيقحت اهترزاؤبعيطتسي هناب « قيثاومو ةقادص امورب هتطبر
 يف تراثا « كاذ ذا « ىربكلا ةيلاغلا بوعشلا نم هريغك بعشلا اذه اهب شاج- يتلا عارطالا
 . هنم ةدجنلا بلطو ينجالاب مهتناعتسا « اديقعتو [زاوأ اهداز « ةفينع تاءادع هبجو

 )2 اهيف تام نكي ملف : ائقصو ام ىلع « ةيلخادلا بوعشلا هذه عاضوا تناك

 «© تيفلملاك بوعشلا هذه ضعب ناكو . رهدلا فلاس يف اهتالقنت ركذ « دعب

 ضرتعاو داصرملاب رصبق مه فقو امدنع لروالا ميت ريس ريسلل دادعتسا ىلع 5)مةزمو الثم

 يف هانكسل نكم دق مهيظعم نا ريغ . مهتاكلتم ىلا نوراغلا ةعطاقم مضب مهتابغر قيقحت

 اولح يتلا تاعطاقملا ءامسا يف دلختو شيعت مويلا مءامسأ ىرن ثحي « اببف أورقتسا يتلا قطانملا

 ةعطاقم ) هاله يبفاليقو“ 6 ةترجح وك ةعطاقم مويلا يهو (هاءامع تنلاك :ًالثم كلذ نم .ابيف

 « اهيف ىربكلا ةينيدلا زكارملاو دالبلا مصاوع تناك يتلا رضاوحلا يف ايس الو « ( 7م, يالبف
 لمعتسا ام ًاريثك و.خلا < 7ةزومرهسج وغيريب ةنيدم واهمتاوبو روت واسينوريتو نوساوس:لاثما
 ةرادالا تحار < متتفلا متنا دعبو .بوعشلا هذه نع ريبعتلل م5 ينبتاللا لظفللا هسفن رصبق

 « يرمعل ناكو .«ندم» ىلا ًايرادا اهمسقتف ساسالا اذه ىلع «دالملل اهميظنت يف يرحت ةيئامورلا
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 نييلاطيالاو قيرغالا دنع < مجحلا ةريغصلا ( 61/6 - ه4 ) ةلودلا - ةنيدملا نيب ًامساَش قرفلا
 . ًانامحا ندملا نم اهيحاون ضعب واخت « ءاجرالا ةعساو ًادالب نوئطقي اوناك نيذلا نيملاغلا نيبو

 ثضرقعا ام ًاريثك ثايوعص اهءارو. ثفخا « ةيفارغجلا تايممملا نيب ةعنطصملا ةلدامملا هذهو
 ىوقلاف « كلذ عمو ٠ اهارماسا لع اوجرا تراها عب نو نملعللا اراراج اًييمدتع نتامورلا

 يتلا عاضوالاب اهتضراعم حصي عاضوا ىلا يضفت نا اهنأش نم ناك كاذ ذا ةمئاقلا« ةبعاتجالا
 تراص يذلا يسايسلا روطتلا اذههو ٠ اله راحو لبق نم « ايلاطياو نائويلا ندم ثداس

 ندملل رفوت يذلا ىدملا نم رصقا ىدملا هنم ءاج «ةيلاغلا بوعشلا « ةرخأتمهبابساب تذخاو هبلا

 . هسفن ىنحلملا يف راس هنا الا « ةيقيرغالا

 دنع روطت نا ثبلي ل « يكلم ماظن ىلع « اهرما ءدب يف « تراس لودلا هذه نا رهاظلاو

 « اهضرعو دالبلا لوط يف ىرن نكن ل ذا « ًايطارقوتسرا ماظن لاحتساو دالبلل رصيق لوصو
 اك « ىروش سلجم يف لشمتت ىربكلا رسالا تناكو . هبسأ ام وا بعشلل سلجم يأ « كاذذا
 بقلي ©« بوعشلا هذه ضعب ىدل ربكالا مهسئر ناك ًاماكح « ةنس لك نوبختني اوناك

 باشتنا ىلا راصي تاكنف « برحلا مايا يف اما . رضاق ةماكب نامورلا هلقن يذلا < 1هريمارم# ب

 . ماع ينركسع دئاق

 ينمتلاو فسأتلل ةاعدم «ةظتنم ةروصب اهبجوم لمعلاو ةمظنالا هذه قيبطت ناكام ًاريثك
 يتلا تاعاتجالا درا رصيق يوريو . فيسلل اهيف تحي تاسكاشملاو تاعزانملا اهنأشب رائتف
 ال تاذيقعتل اواثم تناك ةايحلا ىدم ىلعالا مهسيئر باختنال اهدقع نييلاغلا نابكح داثعا
 ضعب يف «تزفح ام ًاريثك رومأف اهصوصنب ديقتلاو ةلادعلا مارتحا اما . ةوقلاب الإ لحت
 ضعب وا قيرغالا ةافط وذح ءاذتحاو «نوناقلا ىلع درمتلل عامطالا يوذ « ةصاخلا لودلا

 8 تاذلاب ضرغلا اذهلو .تازامتما نم رفوت امب راثثتسالاو ةيكلملا عاجرا نيلواحم نامورلا يبسايس
 « محل دبال ناكو . هترصانمو هدبيأتب زوفلاو مهبط بعشلا ةلاتسا نولواحي اوحار
 مهتارماغم ىلع ماذقالا لبق مهتيفصتو فارعشالا نممهموصخ ةمواقم ىلع اوبلغتي: نا « مهبرآمل
 ةيشدمل ةطلسلا نيب نولصفي اوحارو « رمالا ةبقم نم مهسفنال اوطاتحي نا اوفرع دقف ءالؤه اما
 اريغترا نأب ةيزارتحالا ريبادتلا هذه ىلع 154:65 نيودالا بعش داز دقو . ةيرككسعلا ةطلسلاو

 فنرا « زكرملا اذه لثم يف عبرتلاب هسفن هثدحت ىروشلا سلجم يف وضع لكو «© ضاق لك خا ىلع
 ردصت رماوا « كلانهو انه < ىرن نا ردانلا نم نكي و . هل هسفن حشريل هيخأ ةافو رظتني
 ينرفرالا نطاوملاف . ةيسايس بابسال «مادعالاب كاذ ىلع مكملاب وا « دالبلا نع هداعبإو اذه يفنب
 رانا دجني ؛ نيك سيعمل «دينعلا رصنق مصخو يلاغلا معزلا دلاو © (61/ة!لوو سوتلتلس
 تكنح » « انهار ائثيش هتازايتماو هتاصاصتخا نم معن ال بصنم وهو اهلك ايلاغ ةراما بصنمب
 . « ةيكلملا ىلا حمط هنال مادعالاب هتنيدم ةيلع

 امنإ « هلاوقا نم اهريغك © ضيرعتو ضومغ نم اهفنتكي امم مغرلاب « هذه رصيق ةرابعو
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 بوعش نم نريفرالا ريغ ىرخأ بوعش قزق تناك يتلا تاماسقنالا هذه ىلا حوضوب ريشت

 « مالكلا نينافأب مهتيانعو ةيناببلا بيلاسالاو ةغالبلل قوذت نم نويلاغلا هب فرع ام نا . املاغ

 دادتشا دنع اهتأ ىلع ودنت < مل ةد”رفم ةرّيم هلك اذه يف نوري نيخرؤملا نم ىمادقلا لعج

 « بلاغلا يف « أشنت تناك يتلا بازحالا هذهو « ةيبزحلا مهتاعزانم يف مالكلا مادتحاو .لدجلا

 مايق نود طق لوحت نكت م « ةيدئاقع تايرظن نع اهنم رثكا ةيصخش عاطأو تاسفانم نع

 « ةلوبس رهاظنت « ةريبكلا رسالا تلعج « بوعشلا هذه نم رخآو بعش نيب ةديطو تاقالع

 دودحلا هذه ءارو نمو . دودسو دودحو زجاوح نم اههجوب موقي امع ًاحشك ةبراض « اهنيب ايف

 ةكرتشملا ةيعاجلا عارطالا مخضتتف « ضعب ىلا ًاضعب دماعتتو دناستت ةيصخشلا عماطملا تناك

 « ايئامور وا ايئامرج وأ ابلاغ ناكأ ماوس « ينجالا لخدتلا ماما ب لاجلا مسفني كلذبو

 نم يتوأ اب « رصيق فرع دقو . عاضوالا جرحتتو تالخادملا هذه ءارج نم رومالا مزأتتف

 نا الإ هيلع ناك امو . اهنم ةدافالا رما ريدتيو ةيتاوملا صرفلا ريثي نا ةرابمو ةريصبو ةناكز

 يتلا ةحناسلا صرفلا هذه نم « نككما ام « ديفبل 4م تسيفريرأ ينامرجلا معزلا جبن جبني

 . رماغم ودعل ةسيرف اهتمرب ايلاغ تلعج

 بحي «اهجئاتنب سرشضتتو دالبلا ايف ىددتت يتلا ةيعاّتجالا عاضوالا هذهو

 ٠ «لككالا هجولا ىلع « انل روصت يبق ,ةيداصتقالا عاضوالا ىلا بلاغلا يف اهدر

 ىربو ٠ . ةيعاشملا ضرالا ةيكلم ماظن اوسرام نوبلاغلا نوككي دق . اهيق دئاسلا يسايسلا عضولا

 ام عم عطقناو لعفلاب لاز هنآ الإ « لوالا نرقلا يف انوناق هب لمع ماظنلا ذم لثم نا ضعبلا

 0 ا ا اللا دا وو
 لبجن نحو . ةيراقعلا ةورثلا نم دو كالا مسقلا يكلام نوحبصي ءالبنلاب اذاف « نمزلا رم ىلع

 « لاب تاذب تسيل يبف ضارتفالا حص ناف . ةيعامجلا ةيكلملا نم ءيش فيرلا يف ماق اذا ام اما
 نم نكي اهمو . ةعساشلا مبكالمأ نيكالملا رابكو فارعشالا رمثتسا فيك امامت لبجن ِكلذك
 هلبقو رصيق كلذ دك ي اك « « ءيشب مهنع زيمتي ال ءاقرالا ربا هرما بعشلا داوسف » رمالا
 « وبلا لبس نوئطاقلا نويلاغلا هيلع ناك يذلا عضولا 4 ينافلا نرقلا يف « فصي امدنع بيلوب

 رمرما يأ ذوفنف . يمايسلاو يعاتجالا مظنتلا يف راصنالاو فالحالا ةيمهأ نع هثيدح ضرعم يف
 قلعتلا ىلع مهلمحو «هيلع بدحلاو «هلوح سانلا بيلأت يفهتردقو هتءافك ىلع ءيش لك لبق فقوتي

 هواي مار اذلو . هحلاصم نع عافدلاو هدميأت لببس يف مبسوفنب ىتح لذبلا مهدادعتساو هب

 يف مهتامطاقم ىلعو مهيلع هورج يذلا دجلاب نورخافيو «.بشنو بسنو بسح نم مهيدل اهب
 هديب لكمتت امركم نم هب نودوم ابو «ءارثو ىنغ نم مييدل امب نوهابيو « كراعملاو بورحلا

 امو «ةاضقلاو ماكحلا ىدل ةوظح نم محل امب نوحجبقيو « تادعاسملاو !
 ء رصبق دك وب اك« « ناكسلا ةيبلاغ تناكو و . ةياعرو ةيامح نم.حانجلا ضيهملا فيعشلا هنونمؤي
 . موقلا رابك مهب اهلذني يتلا ماكحالا وا مهيلع ضرفت يتلا موسرلا ةظاهبو نويدلا ةأطو تبت حزرت

 فالحالاو ءالبنلا

 او ثن

 مك



 ديسلا فرصت مهبنوفرصتيف ءالبنلاو ءاقرشلا ةمحر تحت نوكلمي امو مهسوفن اوعضي نا بجع الف

 هفالحا نم دحا باصي نا ءالبنلا ءالؤه نم دحا لبقي ال نكلو .جاعنلا ىوس مهنوقوسيو هدبعب

 هتوقف . عادش وا طغض وا داهبطضا ةسيرف بهذيو ماضي نا وا « ريش وا رض' يأب هعابتأو

 . راصنالاو فالحالا ةماخض نم هل ام ردقب امه هذوفنو

 :دحاو نآ يف م ينعي نيذلا 5 تنكالا نع «صخالا ىلع « رصبق انثدحي امدنعو

 «تايصخشلا ضعب لوح نوفتلي نيذلا راصنالاو فالحالا ةيلاعف انل ىدبتت « ناسرفلاو ًةلايخلا
 هب لومعملا ظفللا اذهب نيعتسي امدنعو . ةيساسلاو ةيبزحلا تاسفانملا يف هنوبعلي يذلا رودلاو
 « لئاط ءارث نم ءالبنلا ءالؤه هيلع ناك ام ىلع انيماما ددشي نا ديرب امنا وبف ةينامورلا مظنلا يف
 «فارشالاو ءالبنلا ةئف نيبو . ةلودلا يف مهل يذلا زكرملاو « بورحلا يف نأشو ذوفن نم مهل امو
 دق « ةزاتمم ةقبط ممتجلا يف نوفلؤي اراك نيذلا « مدنع نيدلا لاجر ةمغط وا ديوردلا نابك
 « اهسفن ىلع ةقلغم نكت مل ةقبطلا هذهو . نيبتلكلا ُبوعُس ضعب دنع اههبشي ام ماق نوكي
 «© صرحت تناك ةفيرش رسأ كلانه . ةيتوئبكلا ةنيهرلا نم اعون تناك لب « عمتجملا نع ةلزعنم
 ةمغط لخدبف ةنابكلل مدحا صخت نا ايئدلا روما يف لمعلا اهدالوا هبف دعت" يذلا تقولا يف
 يقونبكلا دادعإلا اذهو . ةينيدلا هماهلل هئبهت مولعو سورد نم بجي ام ىقلتي نا دعب ديوردلا
 يف وا ايناطيرب ةريزج يف ةصاخ دهاعم نمض « ينامورلا حتفلا ةرغ يف <« ىطعي ناك امنا صاخلا
 « ةايحلا ىدمل هباختنا يرحي ىلعا سيئر ديوردلا نابك ةمغط سأريو .'ايلاغ قطانم نم اهريغ
 تازايتمالا نم ددعب ديوردلا ناهك منو . ةنس لك دقعت يتلا ةماعلا تاعابجالا سأريف
 « ةيفاكلا قازرالا ممرسا دارفالو مهلا تصّصْتخو يركسلا دينجتلا نم اوفعاف : عفانملاو
 نم مهنيب بشني ام يف مهضعي سمفنا نا ثدح ام ًاريثكو . نوديرملاو راصنالا ملوح فتلي
 ءالبنلا نم قيرف ناك اك « ينيد عباط نم محل امم مغرلاب تاعزانم نم رجشي وأ تاسفانم
 وعدملا ينودالا نطاوملا !اذم ًايديورد انهاك نكي ملا . مهتيضقاو مهئارآآ ىلا متحي فارسشالاو
 عم ثيداحاو تالاصتا نم هل مت ام دعي هنطو ىلا آلفاق داع مث امور ىلا يفن يذلا ةممامم
 هيعاسم هيلع دسقأو 7:2076:/20 سيروئمد رماغملا هيشا هجو يف فقوو 2« نورشش

 9 ةيمهالا ةياغ تامولعمب رصيق دوزو « هسئاسدو

 ماظنلا نيب ماق هنا ىرن ديوردلا نابك ةقبط ًاناج ائعضو اه اذا
 نيبق . ةاكامحمو هبش نم رثكا « نانوملاو ابلاغ نم لك يف يعاتجالا

 روص ةرك اذلل ديعي ام نيفرطلا الك نم فارئثالا . ضعب ةايح قاسم
 اهس ال ءاهتاذ ءايشالاو عاضوالا مايقب لوقلا «ناكبب ةالاغملا نم نوكحي دق . ةيريموهلا تالوطبلا
 عدي ال ةسناجملاو هشلا هجو نكلو .'ةفلتخم اقرطو ىرخا البس مهروطت يف نويلاغلا كلس دقو

 اذه رس وه « كلانهو انه تزطيس يتلا ةيداصتقالا عاضوالا يف هباشتلا اذهو . طق كشلا الجم

 هيلع اوناك امو ءالبنلا
 وهزلاو برحلا .فارعا نم
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 يذلا ضومغلا نم مغرلابف . مابفالل رمألا ةقيقح بيرقت نع ًارصاق ىقبي هنا الا . سناجتلا
 « دحأو ثارت 'دوجو « ايلعلا ةيناسنالا لثملا ةاعارم باب نم ولو « مسن نا اتملع « انب قيح

 « نيبتلكلا ىدل ىلوالا مهتزيم يه كلت . نوصلخم نوبرجم برح. لاجر مه ءالبنلا ءالؤه
 فارشالا هيدبي ناك امب مهتاباتك يف نوردنتي ىمادقلا نوخرؤملا مه اهو , اولخ ىنأو اوناك اهيا

 ضوخو « برحلاب ناذيالا دنع مهتساحو « ىغولا تاحاس يف مهعاقدنابو <« تومل راقتحا نم

 نودوحمف دابا ىلع ةقاطو دهجس نم مهدنع ام لكو ٠ صخترمو زيزع لك ابليبس يف نيلذاب اهرامت

 نيبكار كراعملا اوضاد سوريموه لاطبا ةلكاش ىلعو . اسأي وأ ءابع نوطقاستيو مبحاوراب

 ةلاّتجر برحلا اوضوخيو اولّجرتي نا نوثبلي ال مث « مهقيرازمب ودعلا نوفذقي « ةيبرحلا مهتابرع
 اودرفتف نيمدقالا شهدا يذلا رمالا « ندبلا فصن ىلا ةارع اوبراحت نا اوداتعا دقو . ةاشم
 دق رصيق سوبلوي دبع يف مهارنو . ةليقثلا عوردلا نوعردتي اوناك نيذلا قيرغالا دنج نع كلذب

 نييتلكلا ءانثتساب « اهلاعتسا نع اورفنو ةيبرحلا تابكرملا نع اونغتساف هذه مهتداع نم اوريغ
 , لقنلل ةيطنك الا برحلا يف ليخلا ذاختا نع اولختو « ايناطبرب يف

 مهتدع ابنم اولعج اذلو . قالطالا ىلع اهمركاو ريباوطلا لضفا يه « مهدنع ةلايخلاف
 نود رابكلا ءالبشلا ناكو . نامورلاو قيرغالا شومج ثلوع امم رثكا اهيلع اولوعو ىربكلا

 « ةاثملا سيدارك نوفلؤيف نوقابلا اما « ناعطلا ليخ نم مهمزاي امب راصنالاو قالحالا ةريخ
 فيسلا مهلا عتسا ناكو . ليخلا نعطل اصيصخ تعنص يتلا كلت ايس الو فويسلاو سورقلا مهتدع
 هتدع تناك يذلا ينامورلا يدنجلا نم فعضا فقوم يف مهلعج « ربكا ايدسج أدهج مهيضتقي
 امبا فعضلا ةطقن نا « لاقي حلاو . هيف رهمو برحلا يف هلاعتسا سلسا يذلا رجنخلا ىربكحلا
 ردات ةلجترم ريباوط نم « بلاغلا يف « فلأتت تناك ةيلاغلا شوبجلاف . انركذ ام ريغ يف نكت
 مهئامدب ايخس لذبلاو مهتعاجش نكت مل « ءالبنلاو ءامزلا لبق نم اهل ةوعدلا هبجوت دنع لاتقلا

 ةوقو ©« ةببرحلا تاروانملاب سرمتلا مدعو ةبردلا ةلقو مظنتلا.ىضوف نم هيلع ارناك امس ضوعبل
 , كراعملا يف دومصلاو لايتحالا

 يف ميعافدنا ابيق نومفدني يتلا ةماعلا مهسلاج تاشقانمو بو رحلا نيب ام تارتف يفو
 ديصلاو صنقلاب نوبلتي « مهعرازمو مهتاكلتمم نيب نوشيعي ءالبنلاو فارشألا ناك « بورحلا
 ةيرامعملا ةسدنهلا نونفل مهلبج لاح دقو . ةبخاصلا تاعمجتلا نع تايلسملا هذه, نوضيعتسيف
 ثاثالاو شايرلاب اهزيبحتو مهتويب تاشورفم يف مهخلب يلحت نود « ةيسونبالا تاعونصملا ةينقتو
 تاودالاو ةنيمثلا ةينآلا ءانتقا ىلع تفاهتلا اذه مهدنع ءارثلاو ىنغلا رهاظم نمو . ةميركلا
 تارهوجلاو ةنيزلا ةحلسأك : نمثلا الغ وا ةقشلا تدعب اهم ؛ جراخلا نم اهتودروتسي ةليجلا
 حذبلا اذه ىلجت دقو . ناولالا ةشكرزملا ةشفقالاو يلحلاو « لاكشالاو موسرلاب ىشوملا فزخلاو
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 ناولأو موحللا عاونا ىبشأب ماعطلا دئاوم لفرت ثيح ةيخسلا بدآملا هذه يف « هروص متا ىلع

 دقو « يعولاو دشرلا يدقاف ىعرص نوعقبف اولمثي ىتح نويرشو نومدانتي « تالوكأللا

 اولزجا دقو « نولاجزلاو ءارعشلا فرصني انيب « راعسالا ىلعأب اهنونتقي بونجلا رومخي اوعلوأ
 نسحا ىلع ىلحتي فارسالا اذمهو . دودجلا يق آمو فوضلا رثآم نينغتم .« داشنالل ءاطعلا مه

 قرح ةداع تمع نا دعب « ديسلا دامر « مضت ام يف مضت يتلا ةليملا نفادملاو روبقلا يف 4 هروص

 هديبع نم : ىسانالا ماظعو « ةيركلا لويخلا ماظعو « م . ق يناثلا نرقلا لالخ ىتوملا ثثج

 لك « هل اهركتو مديسل ةاضرم مهسفنأب اوحضي نا نيضار اولبق « هتاجوزو ةراضنأو «هنفدشتو

 مسارملا هذه لك . انامحا نمثلا ةيلاغلا ةيلزتملا ةعتمالا نمو ىلحلاو ةحلسألا نم ةفئاط ةقفرب كلذ
 حمالم فرا عقاولاو . فلخ نع [فلس ةثراوتملا ةيدقلا مهتاداعب موقلا كسمت ىلع حوضوب لدت
 اذم يف تمصلاب مصتعي يذلا رصيق سويلوي نم سيل اهانيدمتسا « انه اهانممر يتلا ةروصلا

 ةيرثالا تافاشتكالا هب تداج ام ضعب نمو « هل قبساو هنم مدقا ىرخأ رداصم نم لب « لاجلا

 نرقلا طاسوا ىلع لخداو موقلا يف هتلعف لعف روطتلا نوكي دق . تاظحالم نم تحاتا امو
 نيزجاع انسفنا ىرث اننا عم « مبفارعاو مهقالخاو مهتاداع يف « ةيرذج تاريبغت م . ق . لوالا

 . اهب ترم يتلا ةديدعلا لحارملاو « دهعلا اذه ىلا ةكرحلا هذه اهتعطق تلا ىوضلا ريدقت نع'
 زيستلا « [ب لمع ممسي ام ىرن ال « رصيق دعب ريغال ةنس نيسخ نا وه انه هظحالن يذلاو
 ءاحنا عيمج يف « مهفارشاو نيينامورلا ءالبن ةقبط نم اهريغ نع ةيلاغلا ةيطارقوتسرالا نيب

 . ةئامورلا ةيروطاربمالا

 هيلع اورقتسا امو « ممل تمت يتلا ةوقلاو ءالبنلا ةقبط هب تعتمت يذلا ذوفنلا

 طاشن مايق ضرفي كلذ لك « ةلواطتم لابجا لالش « تاداعو فارعا نم
 سايقم يه ةيشاملاو ةمئاسلاف .ةعارزلا هيف لقثلا ةاقنو هدامع ناك « دالبلا فارطا مع يداصتقا

 لويخلاف . ايلاغ يف تاناويحلا ةيبرت هتغلب يذلا عيفرلا وأشلا ىلع مطاق ليلد ابلكو ديسلا ىنغ

 بجع الف 4 دالبلا يف ناصحلا ةيبرت هيلع تناك ام ىلع لدت اما ناسرفلا شيج يف ةلمعتسملا
 انوبيا ةهلإلا راعش « ينامورلا شيجلا ةيولا عيمج يفو دالبلا ءاحنا عيمج يف كرفرب نا هذه ةلاحلاو

 يرصاعم نم 4 .:روبارطس يفارغجلا خرؤملا انل دك يو . نينلاغلا دنع ليلا ةلإ ردم

 قلطلاءاوهلا يف ئبرب ناك ريزنخلا نا « ةيدق رداصم ىلع كلذ يف ًادمتعم ©« سطسغوا روطاربمالا
 . بائذلا رطخ نع لقي مل هتيبرت وا هرظنم فلأي ل نم ىلع هرطخ ناو « ايلاغ ءاحتا عيمج يف

 نا طق برغتسملا نم سيلو . املاطياو امور ىلا  ةريبك ريداقمب « هحيلت دعب ردصي هم ناكو

 ةفللا عاضوا نم ”قثتشا دق <« ىطسولا لابجالا نم انيلا ردحنملا < 2ةعم» حلطصملا نوكي

 ةدلب يف 4 ةصاخ ةدابعو ميركت عوضوم يقب « مسالا !ذهب فورعملا ةلالا دحا نا ذا « ةيلاغلا

 ىلع بوبحلا نم ةلئابه ريداقم ردت ةعارزلا تناكو . ًادج رخأتم دبع ىلا « نوس ريس نولاش

 ىلع اهارن « جاتنالا يف صقن يا يناعت وا رخأتلاب اهقفارم باصت نا نم ًالدبف , اهعاونا فالتخا

 يعارزلا راهدزالا
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 ..طسوتملا رحبلا نادلب نم دلب يا جاتنا ةئاطلا ابلصاحمب نبت ثيحب دادزتو ومنت « كلذ سكع

 ليمربلا عارتخلا لضف « ابلاغ [راكس ريغ نم ءالؤه نوكي دقو « نييلاغلا ىلا نامورلا رعبا ملا

 ه”ونيو « اهعطق دعب « اهب ةلصتم ةبرع يف حمقلا لباس عمجت ةدصاحو « ثالجعلا تاذ ثارحملاو

 ةبرتلاب ةيلمرلا ةبرتلا جزم ةداعب «أرس رمالل اوهقفي نا نود < بارغتسالا نم ءيشب نامورأا

 ركذي ءيشب ةنيدم اهسفن ىرت ال « ايلاغ دالبو . ( ليتجسلاب ةبرقلا حالصإ ةيلمع ) ةيسلكلا
 رضا ءانع امنود تعاطتساو « نيميلقالا نيب توافتلا نم مغرلاب ةيعارزلا نونفلا ةبج- نم 6 امورل

 نمؤت اك « نيرلا رهن فافض ىلع براضلا بجللا ينامورلا شيجلا ةجاح « ةيئاذغلا داوملا نم نمؤت

 . دحاو نآ يف « امور ةجاح

 امس الو ةرمثملا راجشالا ةعارز يف هظحالن يذلا وه « انه ظوحلملا ديحولا فلختلا لعلو

 « طسوتملا رحبلا ءىطاوش ىلع نونطاقلا قيرغالا « دالبلا يف اهتعارز لخدا دقف . ابنم ةمركلا

 « يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف « امور تدطو امدنعو . ةيبونجلا ايلاغ يف اهلاعتسا رشتناف

 « نوتيزلا ةرجش نمو ةمركلا نم ةديدج بوصن عرز ناكسلا ىلع ترظح « دالبلا يبونج يف
 ظفتحا دقو . امهنم اهجاتناو دالبلا لوصحم ئفيرصت يف املاطيا ةحلصم لوح اهنم احمدست

 . مبكالما يف « نوتيزلا رجشو ةمركلا نم ةديدج بوصن سرغ قحي « مهدحو نامورلا اياغرال

 رهدزت ةعارزلا انيأر دقف « دايدزالاب ًادبا ًاذخآ ةينامورلا ةيوعرلاب نيعتمتملا ءالؤه دذع ناكاملو
 قيرط نع ليصأتلاب اونئفت ثيح « م . ق لوالا نرقلا يف  نوبرا ةقطنم يف ًاديج اهقفارم
 مدقتلا اذ هو . ةذيذللا روخلا نم ةعونتم عاونا ىلع لوصحلا مهل مت كلذبو . بوصنلا باختنا

 لقتسملا مسقلا اذه « ملعن ام ىلع « غلبي ل « ةيبونجلا دالبلا تاعطاقم يف ةعارزلا قفارم هلجست

 بغرب ام ايلاطيا نم دروتسي هارن ذا « ةيبدآلاو ةيرثالا انرداصم كلذب دبشت م « ايلاغ نم

 الا ركذ اهل عفتري ال اينوغروبو هيلدروب يتعطاقم موركص انيب ؛ روخلا عارنا نم هبف
 , ريثكب كلذ دعب

 ًاريبك ًاراهدزا « دالبلا هذه ىلع مهتدابسو نامورلا ةرطيس تنما

 لبق ايابساب ذخأت نا تفرع يتلا ةراجتتلاو ةعانصلا قفارم

 «© كشالو همف دهاش دقف « ةمراع فيرلا ةايح رصيق دجو اه اذاف . ىلا مورلا حتفلا
 , ةطشان اندم

 ةراجتلاو ةعانصلاو ثدملا

 «نوصحو عالق « بلاغلا ىلع « يبف . دالبلا نع عافدلل :ةجاحلا عفادب ًالصا ندملا هذه تأشن

 دست «ةبلاصتملا بشخلا ضراوعب ةلئمم اهيف فعضلا نطاوم تناك ذا « امن ًاقبقد افصو رصبق
 ترا اهتعاطتسابف « ةقيض راوسالا نمض ةعقاولا ةحامملا نكحت امبمو . يلك ماكحأب ةراجحلاب
 يعاتجالا عضولل انتفرعم نا الا . ةيداصتقالا ةقطنملا وا ةاحلا ةامح يف اظوحلم ًارود بعلت
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 نولوعي < فيرلا ناكس نم مهريغك « مبق . نوكي ام |وسا نم « ناكسلا هيلع نراك يذلا

 دحاو وه عضولا ناب نظلا بعصلا نم هنا الإ . دالبلا ءاظع نم مظع ةئيشه ىلع « انابحا
 نم ررحتلا ىلع سانلا لمح ام اريثك اهطاشنو ندملا ناروف نا ذا « ا. بعبمج يف ءاوسلا ىلع

 . ةيرحلا وحن ملطتلا ىلعو « ةسيباتلا

 ديدحلا ة عاصف « ةيداعلا نيلهالا تاجاحي فوصلا ةكامحو فزخلا ةعانص تفو ام اذاف

 تازاف ءارو نوعاسلاو « نونادعملاو مجانملاف . ةزراب ةيمها « ىرخالا يه « تدترا نيدعتلاو

 ضعب يف ؛ كش الو تزواحت ةعساو ةرهش بستكا اذه لك « ربنالا يراجم لامر نيب بهذلا

 ندامملا زانتكا ىلع مصرح اوفرع نيذلا نامورلا نا ذا 6 ةبصقلا دالبلا دودح « نيياحالا
 مهسفن يف زح « هنع ًاثحي بارتغالا رطاخم نومشجتي اوحارف « اهنم بهذلا امس الو « ةيركلا

 ساحنلا تازلف ارب « ةياغلل اف ةرفوتمف ديدحلا تازاف اما . دالبلا دراوم هنم بدحت نا « ًاريثك
 اندجبو فرطلا انلجا ائياف . دالبلا يف زنوربلا ةعانصل راهدزالا آليوط حيقتسو تحاتا ريدصقلاو

 ةعانص ايس ال « ًاديعب هتدعتو يئادبلا روطلا « دعاصلا اهروطت يف تزواحت ةيعانصلا تارابملا
 ةعساو ةرهش « لاجلا اذه يف «مهل اونمؤي نا نويلاغلا عانصلا فرع ذا« اهعيصرتو انيملا تيفكت

 . بونادلا يداو ىلا مهتاجوقنم تلصوا

 رحبلا نيب « اهزكرمتو يفارفجلا ايلاغ عقوم نوبارطس اهيف حدتما يتلا ةقرسشملا ةحفصلا هذهو

 اهم لابج ماظن ىلع ايلاع ىنثاو « برغلا يف 4 يسلطالا طبحلاو بونجلا يف طسوتملا ضيبالا
 نم ةنسح ةكبش دالبلا يفف . هومدقت باثتتك نم « كش الو « اهروطس دمتسا « اهراهناو

 دالبلا درب . ةطشانلا ةيربنلا ةحالملا بابسا اهبف رفوتت ا « ةماعلا تاقرطلا نم لب ال تالصاوملا

 . طسوتملا رحبلل ةمخاتملا نادلبلا ىلا هنم بيط مسق يبتني ربنعلا نم ريبك بناج لامشلا نم

 ةميدقلا كيرومرالا ليطاسا لمعت ىتلاو ديرابتسك رزج هحتنت يذلا ريدصقلا نع لق كلذكو

 م4286 شداق ةنيدم ليطاسا كلذي ةيدحتم « ةطيشنلا تينيفلا ةرام اس الو « هداريتسا ىلع
 لومعملا ديوردلا نابك ماظن كلذي دبشي اك ةنيتم ايناطيربو ابلاغ نيب تاقالعلاف . ةمجاطرقلا

 دليلا ال3
 « ساسالا يف « يهو ةكسلا اهل برضت ايلاغ يف بوعش ةدع ىرن « م . ىق ثلاثلا نرقلا ذئم

 « يناثلا سوبليف كلملا اهبريض يتلا ةينودقملا ةلمعلاب « اًءارغط يف ىتح « مات ةيباشتم ةسسهذ ةلمع

 ةبكرم ةيناثلا ةبجلا ىلعو « واوبا سأر « ةبج نم « ةدحاولا ةعطقلا ىلع « ردنكسالا دلاو

 ةروصب أزجتتو « لدبتتو ريغتت ىرخالا عاونالا جنامن ذخأت مث . ناداوج اهرب ةبيرح

 تزري ثيحي « رثكاف؛رشكا امور رثا مث « ايلمسرم رثا انيلع لطي يناثلا نرقلا علطم يفو . ةبيرغ
 معو ةكتسسلا تمظتنا نا ثبلت ملو . ةزيجولا شوقنلا تلذ ةيزنوربلاو ةيضفلا تاكوكسملا

 « ديعي دنح ىلا لبسي ةلمعلا لوادت انيأر ىتح اهيلع لطي رصيق داك ام ذا « دالبلا اهابعتسا
 . اهب ذخالا بابسا رسديو ةيراختلا تالئاعملا
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 ًالوط « دالسلا توبوجي نييلاطيالا راجتلا نم ديدعلا ىرت ايلاغ خيرات نم رودلا اذه يف

 ام قيفنت ليبس يف اهئاجرا يف اوحاسناو اهيف اولفلغت دقف . اهنم لقتسملا مسقلا تح « اضرعو
 قوس لوح. تامواعم لا ضيفت ةيطخ نورشيش بطخ ىدحا يف أرقن . ةليصالا روخلا نم مهيدل

 ضعب يف دجن اننا ا < ةظهابلا موسرلا نم اهيلع ضرف امب ينامورلا احلا اهقهرا « ندملا ىدحا

 راجتلا ءالؤه ىرن مث نمو . نامزي رصيق لبق اهب ميج عنصلا ةيلاطبا ًارارج- نيرلا تاعطاقم

 فزخلانم اعنص قدأ وهو «ةيلاطيالا اينابكو ايرورتا تاعطاقم يف عونصملا فزخلا عبب نوطاعتي

 لامعاب « طسوتملا رحبلا ايثد نم ىرخا ءاحنا يفو انه نوموقي مهنم ًاقيرف نا ام « لح ا

 ( 0اةمصم ) 6همطهعتس» موياثيج ةئيدم نردملا هذه نم . ايرلا نوطاعتيو ةبفرصم

 فيك < حوضوب ىرن اذكهو . ًارقتسم اهنم مهل اوذختا نامورلا نم ًاددع اهراجت نيب دعت ينلا

 رداصملا اهلعجت ةراجت يهو « ةعرسب رشتنتو دنت ءاوسلا ىلع ةمجراخلاو ةيلخادلا املاغ ةراجت نا

 ءارم ال يذلاو . نييلاطيالا يديا نيب « عبنلاو لصالا ينامور اهبظعمو « اهبلع لوعن يتلا

 لوبقملا ريغ نم لمح « ةزيجو ةدمب رصبق دعب « نويلاغلا هب ماق يذلا رودلا ةيهضانا هسبف

 ناكس ايس ال « ىاطنلا ةعساولا ةيداصتقالا ةكرحلا هذم يف مهتمهاسم مدع « طق لوقعملا الو

 مهفرصت تحن و « ةكرحلا هذه نع لزممي « اوقب اونوكت نا نكم ال نبذلا نوبرات ةعطاقم

 ءانبا ىدل دئارلاو بذبملا رودب اوماقف . نورلا ربت يداو وه ”ةكرح قرطلا طشنا نم قيرط

 . دالبلا نم لقتسملا مسقلا اذه يف مهتدلج

 « اهيلا تدا يتلا تالدابملاو ةيراجتلا ةكرحلا ةماخضو < يعانصلاو يعارزلا جاتنالا ةرفوف

 يف ققحت يذلا ىوتسملاو ةايحلا ماظنب قاحللا بابسا « ايلاغل تأيه اهبلا امو لماوُلا هذه لك

 هقيقحت ىلا ايلاغ تفدبتسا ام نا جئنتسن نا انل زاج اذلو . يبرغلا طسوتملا رحبلا ضوح نادلب

 روطتلا اذه ىلا يلاتلا يف اهب يضفي نأ « كشالو « هنأش نم نآك « يداصتقالا روطتلا نم

 ثدحتلا ادع دبعلا رداصم تلفغأ ولو « ةقافش هدوئب تعفتراو هعئالط تدب يذلا يعاتجالا

 . هغولبل ينامورلا حتفلل طق ةجاحي « ىلاتلاب « نككت ملو « ةضرغم ةيئامور ابلكو « هنع

 ةملآلاب لضفالا اهبمسق يف لثمتت ال ةابحلا هذبف . ةلاصإ نم ةيئيدلا دالبلا ةامح ولخت ال

 زومر يهو « اهزومرو اهروص تعونتو « اهددع رثاكت دقو « نويلاغلا اهدبع يتلا

 اهعبانم ىلا اهدر لواحن انق اذاف . ناكمو عضوم ريغ يف اهدجن لوصأل اهدر نكمي روصو
 نيب تاقالعلا كباشتو تالصلا رتاوت نم انعلاطب ام ةرثكل انيديا يف طقسأ « ةاصالا ةئقرعلا

 تاممس اهلبرست ةيعببطلا ءىتاونلا نم مف . اهوشياعو اهورصاع يتلا بوعشلا نم مهريغو نييلاغلا
 ةيبئاحملا ةراجحلاو «لالتلا سوؤرو لابجلا ناق نم :سوقطلاو ةداملا كسانم ابنم تعش نيدلا

 « تابمأ » مساب اوتروف . ةسدقتملا تاناومحلاو « ةكرابملا « زاجشالاو ةسدقملا عيبانيلاو «ةهلؤملا
 لقانت « مهتاطاشن ىلع نممهتو رشبلا لامعأ ىلع قرسشت ءامسلا يف ةهلآ كلانه . بصخلا ةدابع نع

 دبقو . تالصو جئاشو نامورلاو قيرغالا ةملآ نيبو اهنيب « نييتلكلا نع اهتدابع نولاغلا

 ةنايدلا
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 نسم ىمادقلا أفكأ زجعأ ام تامسلا نم اهل اودقعو ةروصلا ةرقتسملا ريغ ةيتافصلا نم اهب اوقحلأ

 تامورلاو نانويلا جهانم ىلع نولوعي ءاحلمبلملحت يف اوحار امدنع «تالداعملا هذهنيست وا حيضوت

 , مارتحالاب مهتهل1 ىتحا دراطعهلإلا يف رصبق ىأر دقف .اهتاهّيشمو ةهلآلا هذه بقانم ديدحت يف

 ىأر دقق » . افرينمن « ريتبوجف « سرامف « واوبا : يلاوتلا ىلع « اماقم هيلي مث « سيدقتلاو

 ةحلإلا < مهدنع افرينم تزاو ام اذاف « اهيف اوأر نا سانلل قبس ام ةهآلا هذم يف نونلاغلا

 اهءافضا رصيقل اولحي يتلا ةيماسلا ةبترملا ىثنالا تاهلآلا نيب تلتحا اهنا ودبي ال تلا « امازيلب »

 توعنلاو ءامسالا نم « كاذ وا اذه « روكذلا ةغآلا هله ىلع يفضن نا لواحن ائيعف « اهيلع

 .ريثك اهريغو سوزياو « سيناراتو « سيتاتوت : لاثما « نييلاغلا ةلآ ىلع اهوقلطأ يتلا ةريبكلا

 دئاقعلا ىلا فرعتلا طق بعصلا نم سيلف « تافيرعتلا هذه نيب تاقرافملا نبابت نم نكي اهمو

 . اهمسحت يتلا ةماعلا

 فيرلا يف تادابعلا هذه ناحجرو . اهتزيمو اهتد"رف كسانم ةينيدلا سوقطلا هذه ضعبل

 نا نيبلاغلا مهب نكي ملف . نأش تاذ ةريبك دباممو لكايهل ندملا راقتفا يف < صاخ عونب ربظي

 يف وا تاباغلا بلق يف ةىآلل اوميقي نا مهدنع ةعبتملا ةداعلا ثناكو . لكايه مهتهلآل اوئشني

 ًانادحوو تافارز نولهالا دفاوتي « لكشلا ةريدتسم ةصاش نكاما < تاوملا ضرالا خئابس

 نسم سداسلا مويلا يفف . ةيراجت اقاوسا « هتاذ تقولا يف تناك يتلا ةيمسوملا دايعالا يف اهترايزا

 نوصغ بهذلا نم بضقم عطقيف « ءاضسلا هتلحح سال وهو ةببأو لال نهاك مدقتي « لالا

 ناتكلا نم ءاضيب تامارحإ ىلع طقاستيف طولبلا ةرجش تايليفط دحا (© 4 ) سدقملا سقبلا

 عسبتيو . ناكملا ةيسدق ىلع ةداهشو ةسدقم اهنأب لبلد ةنايدنسلا ىلع هدوجوف . هتحت تشرف

 . ةماعلا مئالولاو بذآملا بدؤتو داروالاو ةيعدالا ماقت مث ©« ضيبا روث رحن هذه فاطقلا ةيلمع

 « نيبارقلا ةداع روطت يف فلختلا رهاظم نم ربظف ةيرشبلا حئابذلا ميدقتب ذخالا رارمتسا اها

 نولهالا مهل باجتساف ع اهب ذخالا ميرحتو اهعنم ىلع ةينامورلا تاطلسلا تلمع حئابذ يهو

 دقف ةديدشلا راطخالا وا ضارمالا ضعب تالاح يف ماقت تناك يتلا ةيرشبلا حئابذلا اما . ةلوهسب

 يح نئاك نع ةضاعتسالاب الإ اهتثدبت نكمي ال يتلا نيدلاخلا ةملآلا ةدارال ”ىلجم » رصبق اهبف ىأر

 ناك ًابنذم « ةيحضلا ىلع نوكحيف « ةلودلا مساب مدقي ناك ام مئابذلا هذه نمو . « رخآ يح

 . قئشلا وا قرغلا وا قرحلاب « اثيرب ما اهبحاص

 « ةيديوردلا وا تونبكلا ماظن وه نيبلاغلا دنع ةينيدلا ةاممحلا ةلاصإ زيمي ام ريش لعلو

 ابلعجيو « مظع يسايسو ينيد ذوفنب عتمتتو راقرلا اهلبرسب ةيتوئبك ةئبهر نع ةرابع يهو

  عاطقنالاو صصختلا اذه نم اًثيش ىرن الف ةبسقطلا تالافتحالاو « ةينيدلا سوقطلا ىلع نممهت

 ريداقمبو اعابت اهيلع نوعلطي اوناك يتلا ةينيدلا ملاعتلا هذه الو « نامورلا وا تانوبلا نابكح دنع

 ممميلاعت ضعب اولقثي نأ مهيلع ناكو , ةنس نيرشع دتق ةليوط ةدم لالسخو « مهتاجردو ىفنت
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 نابكلا نم مهريغكو . ةيلاع ةئشلت مهتكشلتو مهتيبرت مهملا لوكوملا ءالبنلا ةبيبشلاو نينمؤنلل

 نوموقي اوناك اك « حئابذلا ةفامعو ريطلا رجزو مزعتلا لامعأب مايقلا مهيلع بترتي ناكف « امبدق

 ارش مهنم تسجوأف ةينامورلا ةرادالا ردص ترغوا رومأ هذهو . ميزعتلاو رحسلا لامعأب

 مهيفنب رمأت نا لبق « مهتدراطمل ةعيرذ هذه مهلاعا نم تذختاف « ةلقتسملا ايناطيربب مهتقالعل

 غلبيل هريكفتي ومسي نأ « ليلقب حتفلا لبق ديوردلا ءالؤه نم قيرف عاطتسا دقو . دالبلا جراخ

 هثيداحا يف ةمحور ةعتم دحن هسفن تورشيش تاكو . ةيملعلا ةيرظنلاو يفسلفلا ديرحتلا دح- همف

 اواسرتسا ام ًاريثك» «ديوردلا نابك نا انماما رصبق ددشيو ..21ةمن»م كايسيفد عم هتاشقانمو

 نوكلا مظع مهمه اي « جارباو نارود نم ءاضفلا يف اهتاكرح همسرت امو موجنلا نع مهثاحيا يف

 .« اهرهوجو ءايشالا ةعيبط سرد يف اوصاغو ضرالا عاستأو

 نم ةيح اهثاعبناو « توملا دعب حاورالا خسانتو صمقتلاب مهوق ةزرابلا ةينيدلا مهميلاعت نم

 ماصتعالا ةرورض هئدابم نم ةنسحلا قالخالل اجهن نومسرب اوحار اذلو ,ةيح تانئاك يف ديدج

 « هككشتب ىهامتي دحاو نم رثكأ نيثدحلا نيب نا ممو . تومال براح ا راقتحاو نيدلا لبحي

 هذهب مهل اوفرتعا مرابخاو مهصصاقا نم ريثكلا اوور نيذلا ىمادقلا نأب ملستلا ًادج ريسعلا نف

 . ةريثك ىرخا رومأ يف مهل اومهحتو مهيلع اوسق مهنا عم « ءىدابملاو راكفالا

 . يركفلاو يبدالا نيبلاغلا طاشن هيلع رولبت يذلا ديحولا لكشلا وه نيدلا

 . طاشنلا اذه هجوا ثحي يف « ءيشلا ضمب 4 ضيفتسن نا انملع امازا ناك اذلو
 . نولاجزو راعش مهدنع ناك اي « يئانغلا رعشلاو يمحلملا رعشلا يف لثق بدا مدنع ناك دقف

 ميش مسي مل هنا الا . ًارعش بعشلا ديوردلا ملاعت تغلب ام [ريثك ذأ ينيد رعش عبطلاب مهل ناكو
 اهب اوقحلاو ةينانوبلا ةيدحالا اوسنتقا مهنا عم « ةرثعبم فتن الا هنم انلصي مو «هلك اذه نم ركذي

 نم ودبي اك < طخلاو ةباتكلا اوفرعو « تقولا عم اهددع دادزا ةينيت ال زومرو فورح ضعب

 بصمتلاو ينيدلا مهجرحت يف اوحارف «اهيلع روثعلا متيتلا ةردانلا شئاقنلاو ةّملاغلا تاّيمنلا شوقن
 رتاوتلاب اهاقتنا نيرثؤم ةباتك ملاعتلا هذه لقن نورظحي تمزتلا يف مهنم ةالاغمو يهذملا

 . يورملا ديلقتلاو لسلسملا

 نع « ردن اماالا ربمت ال « مهتافلخم نم انبلا تلصو يتلا ةليلقلا راثآآلاف « نفلا ثبح نم امأ
 رشع ةعضب ذنم ابييلع رثع يتلا يه ةينفلا فوشكلا هذه مما لعلو , ةيلاملاب مبمائها

 ةبرقم ىلع اوسساف « نامورلا يدياب ٠١١ ماع طقس يذلا نصحلا هسعي « تنومرتنا يف ةنس

 لحتل ة”دعم ةيرشب ًاسوُور روصت شوقن نع ةيانك يهو < سلافورب نأ - سكيا ةنيدم هنم

 باوبا ىلع قلعت شوقن يهو . مهسوٌؤر تزتجا مث رسالا يف اوعقو ءادعال ةيقيقح سوور لح
 . نوبارطس انل ايري ةداعل اقفو نيرفاظلا

 حضتيو . امهيف رهاظ يقيرغالا نفلا رثأف ؛ شوقنلا هذه يف ينفلا رصنعلا رقف نم ادب امهمو
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 حتفلا ليبق كرا « طسوتملا ضيبالا رحبلا ىلع ةلطملا ةقطنملا يف اهشبن مت ىرخا شوقن نم

 ىلع نينطاقلا قيرغالا عم اهتالاصتا لضفب ايلاغ ىلع' لطأ ًاديدج (ئيش « ليلقب ينامورلا
 . رحبلا لحاس

 ابهجو ىلع ربظت ال هتميقف «ديدجلا دولوملا ةعاضو نم نكي اهبمو

 انهارنو قيس « دشأو ىوقا تايندب* هتئراقم دعب الإ حبحصلا

 لك مردع' دقف © ةضغ ةتبن'وأ « دوعلا يرط انينج دولوملا اذه ناكأ [ءاوسو . لبق نم ابضعبب

 نيب <« تنميه نأ دعب « اهتدايسو امور ةرطبس تحت هعوقو ءارج. نم ةيومح لك دقفو « طاشن

 يتلا ةلمخلا رثأ ىلع نيرلا ربت فافضو طبحملا ىلا تدتما مث « ةيبونجلا ملاقالا ىلع « ١١م - ١١ه

 . م ٠ ق ه١ ىلا - ه4 نم ترمتساو < رصيق سوملوي اهملع اهريس

 ةيئامورلا ةرطيسلاو ةيلاغلا ةيئدملا

 خيودتو دالبلا ةحابتسال لوع ام رثكأ رصمق لوع دقف .يلك فنعبو ابالغ يئامورلا حتفلا مت

 نصح نع نيعفادملا لك يديأ عطقب رما هنا « الثم كلذ نم . ةدشلاو شطبلا ىلع « نيملاغلا

 دقو . دالبلا لقاعم نم لقعم رخآ < 0: يس ريك ةعطاقم يف 7:هنانسدس» مونوديلسك و أ

 ددع فن اك «نونلملا برحلا ىلتق ددع زواج ذا « اريزغ ءامدلا "لطاف « دالبلا ىلع اكلك خانا

 فكرا تفرع دالبلا نا رهاظلاو . نوبلملا ىلع جاعنلا عيب ةساخنلا قاوسا يف اوعبب نيذلا ىرسالا

 امور نا حيحص . تاحوتفلا هذه لالخ اه, تينم يتلا ةيداملاو ةيرشبلا رئاسخلا ةعرسن ضوعت

 ةبراض « ةيونس امجنأ اهعفدت ةظهأب ةيزج اهيلع تضرف اك ةوسقلاب دالبلا يلع اهترطيس تضرف
 ليبس يف ةيلاطيالا ةرجهلاو . اهتغلو اهتنايدو « يداصتقالاو يعاتجالا اههاظن ضرف نع احشك

 لاؤز فا يه « يرام ال يتلا ةقيقحلاو . ةلوقعملا اهدودح يف تبقب ةيئامور تارمعتسم ءاشنإ

 يف رشكحأ « ةعرسب ةرطسسملا ةقبطلا ةباجتسا ىلا « رثكإلاب هدر بحي « دالبلا نم ةبلاغلا ةينذملا

 ًاعوط اهيلع ناكسلا لبقأف « ةينامورلا ةيندملا عفانمب اهذخأو « ظفحتملا فيرلا يف اهنم ثدملا

 «نيحتاغلا لبقنم هل ططخم طغض وا ريدم دابطضا يأ نع لزعمبو «ززقت وا ددرت اود «ًارابتخاو

 ىضرب ةديدجلا ةيندملا تمعن « ينامورلا حتفلل لوالا نرقلا ذنمو . دقحلا وا ماقتنالا يعادب

 بصتنتو مهدوارت امدنع اهينوموقي اوناك يتلا ةينطولا تادرلاو ةيضافتنالا تاكرحلا ةداق فطعو

 نم ريثكلا تقبأف تظفاح دالبلا نا حيحص . عبضملا لالقتسالا تايركذ « نيعلا ىتأم يف مهماما

 دالبلا يف املاعتسا حجر ( مبهم ) خسرف ةماك نا ىثح « ةثراوثملا اهفارعأو اهتادابعو اهتاداع

 يف لثمتت يتلا ةقرافملا هذه ىضرلا نم ءيشب ءرملا رعشي « ذمه عمو . ةينامورلا ليم ةماك ىلع

 ةينامور رثكأ اهميمص يف يه « ةينامورلا ةيلاغلا ةيندملاب دنع فرعت ةديدج ةيندم'عولط

 ضعب ءايحتسا وا ءاقب يف ودبق هفاوتلاو روشقلا نم ت”العتب « اذه دعب وبلل 2« ةبلاغ اهنم

 . فارعالاو ديلاقتلا

 دادترالا وا ةدرلا هذهلثم ىلاىدأو «هعاطقتاو يغاملا مصف ىلا ىدأ ينامورلا حيتفلا ناك املو
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 وا هركذ لعجي ام « ديعبلا نأثلاو ةريطخلا جئاتنلا نم هل اميظع ًايخيرات اثدح لثمي وبف «'لماشلا

 اذه يف ًايلم رظنلا دنع رطاوالاب دبتست يتلا ةديدعلا راكفالا نيبف . لابألا ببلي هنع ثيدحلا

 اهله ةيعيبطلا ةماخلا نانوكي ذا « طق اهنع يضاغتلا نكمي ال ناتركف < مظعلا يخيراتلا ثذحلا

 . انه هقوسن يذلا ثحبلا

 اماذا ٠ ركذي ًاثيش « ادلع ابنم ذخأت.نا نرود اهتراضح املاغ دالب ىلا امور تلمح دقف

 هذه ابنم « ةريثك ءايشأب متفلا اذهل ةنيدم يهف « كلذ عمو . ةيساسالا رومالا ىلع نرصتق

 « ةروخملا زونكلا هذبي « ةمحان نم لثمتت ىنلاو اهصلختتست نا تفرع ىلا ةلئاطلا ةيداملا دراوملا

 دالب « لايجا ةعضب لالخ اهل اهترفو يتلا ةيعاتصلاو ةيعارزلا ليصاحملا هذه ىرخلأ ةبحان نهو
 كلذك . ةطبشن ةلماع دي اهريدتت ةيعيبطلا تاناكمالاو تاقاطلا ةعونتم « ءاجرألا ةعساش

 ةريخ نم ريباوطب ةيلاغلا تاعطاقملا اهتدمأف ةيرشبلا دالبلا تاقاط نم عسأو قاطن ىلع « تدافا
 «ركفلا لاجرو ةرادالا لاجر نم ةديدع تائفب اهتدمأ اك «متفلا لامعأب كرتشا ام اهنم « دنجلا
 انب دبتسا © لع نم رومألا ىلا انرظن ام اذاف . داليمل يناثلا نرقلا نم ًءادتبا ةرطاربمابو
 ىلا داعأ « ةببرغلا ايوروا راطقا نم رطقلا اذ مه لثم ىلع امور ةرطيس نأب نيقبلا نامالا
 ةعساولا ةيقرشلا تايالولل اهحتف «هايإ اهدقفي داك يذلا نزاوتلا ذه ةبينامورلا ةيروطاربمالا

 اهوخدو ايلاغ الواف . يراضحلاو يناقثلا اهروطت يف ةقابسلاو اهدراوب ةينغلا « ءاجرالا
 عضولا يفف ..اهيلع ةيلهالا برحلا جئاتن يقأت نا ىسع ام نبكتبل دحا نكي مل « ةيروطاربمالا

 يتلا بورحلا هذه لحارم نم ةزيشالا ةلحرملا يف ةرطبويلكو سوينوطتا راسكتنا نع ءىفانلا

 برا ديال ناك يذلا ىنحتملا وه اهث « ًابازحاو اعشو اعدب اهتعزاوتو دالبلا ىلع بارخلا ترج

 برغلاو ابلاغ هتحرط يذلا لقثلا الول « ةينامورلا ةيروطاربمالا قرشمت ةجوم وأ ةكرح هذختت
 . نزاوتلا اذه ىلع ظافحلا يف زرابلا هرثأو

 لوضفلا نم سيل ؟ ابلاغ عم نأشلا نوككي نا ىسع ام نكلو « رمالا نم امور صخ ام اذه
 « اهيلع اهدي امور طسبت مل ول « دالبلا هذه ريصم هيلع نوكي نأ ىسع ام أنه لءاستن نأ ءيشب
 م عقي م ول اهب علطت نا رودقملا نم ناك يتلا ةيندملا هذه عباطو عون « يرمعل وه امو

 ىفق يذلا « ربكالا ابلاغ خرؤم ( 0. [هاانعا )نا بلوج ليك يسنرفلا خرؤملاف ؟ حتتفلا

 ا ةءافك يف انيح كشلا هرماخ «دالبلا هذه خيرات يف ًابقنم ًاثحاب هتايح نم ريك الا رطشلا
 تفنشثكت نا دعب « داع هناالا . اهم هتقث مدع نع ب برعاو « اهماما علاطلا لبقتسملا اهل ءينبت يتلا

 ءةلاغ ةينده جورخلا ىلع «.ةنماكلا دالبلا ةذه ةردق تبثيو «يلاع دكوؤي رومالا قل قئاقح همامهأ
 يذلا دعب « اهبعش ةيرقبعل حمسي ناك ام ابعونتو تاقاطلا ىنغ نم اه « ةمسلاو زارطلا ةليصأ
 « اهقبقحت يف بغرتو اط ىلجتت يتلا ةروصلا ىلع فيكت نا « ةينيلشا ةراضحلا سورد نم هدافا

 « ًايلاع حرصيل هزفح «رودقلا لاّثحالا اذهو . هضرأ ةعيبط عضوو «بعشلا اذه لبقتسم عضو
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 نسوي رف ل نافل نفرمو نوفا ليلا :ءامور كا
 سيساسيروأ







 حتنلا هفحلأ يذلا ىذألا نأب « مهوهذو نيظفاحلا ةشهد يف « داهشألا سوؤر ىلع نلعيو

 « رثكالابو « اضيا.لب « بسحف اهيلع اهبص يتلا ةيشحولا ملاظهل رظنلاب سيل « ايلاغب ينامورلا
 هتاحيرصت تلبوق دقو . اهءابسأب تذخأ تناك ىتلا ةينطولا ةيبرتلا ضابجإ نم امل بيس امل

 ناك « اهتيشدم ريصمو ابلاغ لالقتسا نب نيت < نيعنشملا ضعب لمق نم ةضاراعع هذه ةراحلا
 « نيينامرجلا تاوزغ : دحاو ريصم « رصيق اهيلع لطا يذلا تقولا يف « ءاوسلا ىلع اههدبعتي
 . امهلنم رقم ال رامدو رامدو « حتفو حتف نبي ينامورلا وزغلاو ل7:مةوام تسفوي را ةدامقب

 نيسفانم دي ىلع اهرظتني ناك يذلا حتفلانم دالبلا ىلع امش لقأ «كش الو ناك ينامورلا حتفلاف

 . مهليخ كبانس تأطو انيأ فوخلا اورمسو لوه لا اوعرز

 يرمعل فلؤقي « ايلاغو امور نم الك بيصي نا نكملا نم ناك يذلا يرظنلا ريصملا اذه

 يف يملا ىلع دعاست يتلا رصانعلا عمجف . يفسلفلا ديرجتلاو « دورشلا لا يخلا اعساو ًالاج
 اهل مالستسالاف . خيراتلا لع تاتسح ضعب نم يه ةبلمع « ةنراقملا باب نم ولو « رظنلا

 هريمض و رمالا يف يتفي مك ”يأف . هابقعدمحت ال رطخ ةلماجلا نم ءيشب اهنع عاطقنالاو
 يف رودقم وه ام ىلع لب « بسحف ىممو عقو رمأ ىلع سمل رودي كح وهو « هئاضقل نئمطم

 9 رهدلا ريمخ

 ٠ - ايتيرروطاربماو امور 4





 يناثلا باككحلا

 ةيروهجلا امور ةراضح
 . امور ىلا ءاطبإ تود لقتننل :

 نييلاغلاو نييجاطرقلاو ( 1ةجيووم ) كسورتالا نأش نم نكي اهم 8 بوعثلا

 لبق هتيلكب برفلا ”طّفت' م اهباراضحو ةثالثلا بوعشلا هذه اف راينا ل

 نييروغيللاو ىطسولا ايلاطيا بوعش لوح «ثحبلا قايس يف انتاحبسات نم مغرلا ىلعو . نامورلا
 ميدقلا مهمسال 'يفخ دادتما ىوس « ربرب » يلاحلا مهعسا سيل نيذلا نيبيكللا كئثلواو نييريسإلاو

 « بلالا ةلسلسو ىربكلا طسوتملا رزج يف لابجلا ناكسو « « ةربارب » « راشتنالا مساولا
 نييناطيربلاو « سوراق تاقوج » ةرزجم دعب معاضخإ نع ةرطابالا ضرعا نيذلا نيبنامرجلاو

 اب روعشلاف « ةبيونجلا ادنلتوكس دنع ةيناطيدبلا ةريزجلا قنتخم ىتح موعضخأ نيذلا

 فلتخي الو هبف لادج- ال ةقباسلا ةثالثلا لوصفلا يف برغلا نع اهانمسر يتلا ةحوللا هيلا رقتفت
 . ..:راثثا هيلع

 رثكأو لمكأ ضرعل ةموتحم ةجينن وه يذلا ريبكلا مسقتلا اذه ماما عجارتن ال فيك نكلو
 يتلا ةديدعلا يحاونلا نيب نكلو . ةمات ةفرعم بوعشلا هذه فرعن ال اننا كلذ ىلا فضا ؟ ًالوهث

 هلمحي ام تاراضحلا هذه, اهنم قلعتي ام سبل «ابلبحت فرتعي نا ةميدقلا ترلضحلا خرؤم ىلع بحجم

 يف تسيل ةسيئرلا ةدئافلا ناف « اهتسارد يف ةدئاف نم كانه ناك اذاو . "”دشالا فسالا ىلس
 تظفاح اهنا ول هغلبت نا نكمي ناك ام وا اهنالقتسا ناّبا بوعشلا هذه هلع تناك ام ىلع فوقولا
 رهظت نرا ةنشوشخم لازت ال يتلا اهتغبصو اهعونتو اهتتشن نأش نم نكلو . لالقتسالا اذه ىلع
 ةرهاظ لمعلا اذه ةمظع نا ريغ . مايق ريش امور هب تماق يذلا ةيبرتلاو ةدحولا لمع ةنراقملاب
 . تاحاضبالا هذه ىلا ةجاح امئود نابعلل

 مالكلا نا ىرخأ ةرم انه حضتيو . دبا روحأ يه امور ناف اذكهو

 ديري نم لك ىلع طلستت امنا يبف . امتح اهلا يدؤي ىرخا بوعش نع
 انمالك يفو . هراوج يف وا طسوتملا ءىطاوش ىلع تاعمتجلا روطت ممر

 ىلع يتأن نا نود ثمتتخا يتلا لوصفلا يه دج ةليلق «ءاوسلاىلع برغلا نعو ىندالا قرشلا نع

 اهملا يدؤت يتلا امور

 ةميدقلا روصعلا قرط ةفاك
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 ريسفت لب ديعبلا وا بيرقلا لبقتسملاب ءابنإلا كلذ نم دصقلا نكي ملو . انايحا حاحلابو « اهركذ
 وا ريشابملا ثيرولا ثناك امور نا وه مقاولاو . ايئزج اهتموميد وا اهاوز وا ام ةراضح ةياسهن.
 ىتش دادعت دعبف . امور ريصم يف اهرئاصم عبمج تربصنا "دع امل ىصحي ال بوعشل رشابملا ريغ
 امك اهملا رظننو اهلا دترن نا انب ردحي < صاخلا اهثارت ىلا اهتض يتلا ةببدالاو ةيداملا تاكرتلا
 . ثادحالاو رشبلاو ةعسطلا هيف تمبسأ دقعم لمع اه:”وكي نا عاطتسا

 ىلا لوالا اهميظنت رهوجو اهدوجوب ةنيدم يبف 6 اهدبع علطمو اهتأشن دع فقونت نل
 حمالم تاذ ةنيدم : اهيلع مهتياصو لاوز دعب ىتح ركذي زيت نود تبيقب دقو . كسورتالا
 «كلذ مم « انب ردجي دقو . جرن اك « ذئنآ ايلاطيا ندم نم اهريغ ديدعلا نأش « ةرهاظ ةيفير
 ةروص نكلو . كاذ ذا هيلع تناك امع ةحبحصلا تامواعملا انيدل نا ول اهانفصو اماهسردن نا
 يف « داليملا لبق يناثلا ثرقلا يف يا - ليوط نمزب كلذ دعب د”دحت ديلقت انيلا ابلقن < اهيضام
 يهو' « - نماثلا نرقلا فصتنم يلاوح احجرأتم ناك امور سيسأتل هب مسملا خيراتلا نا لاخ

 تاريسفت ىلا اهدرم « ةيدجملا تانراقملل لاجلا مسفت يتلا ةفلتخلا ناولالا نم ةيلاخ نوكتت داكت
 دحا عاطتسا ١994 ةنسلا ذل . فرص يكحت بسك رت ىلا لب ال هقتف قتري ال ابيوشت اهتهوش

 « اب ردجيو ؛ امور خييرات نم للوالا نورقلا لوح موحت يتلا كوكشلا نع ملكتي نا نيخرؤللا
 ءاملعو عامتجالا ءاماع دوهجل 6 ةحورطم لازت ال يتلا لئاسملا هذه ظفحن نا « اذه انموي يف ىتح
 , عساولا عالطالا يوذو راثآلا

 يف امنع . باتكلا اذه هفدهتسي ام يف هابتنالا يعرتسي رخآ ءيش كلانه
 « ةيئاثلا ةجردلا ينو « هقئارطو هلئاسوو هومثو امور عسوت لوالا ةجردلا
 . عسوتلا اذه جئاتن « صاخ عونبو

 جئاتنلاب كاذ ذا تسيلف اهعوضخ ةنلعملاو اهسفن ىلع ةبولغملا بوعشلا لوانتت ىتلا جئاتنلا اما
 «ايلاطيا انينثتسا ام اذاو « ابيرقت يحيسملا دبعلا لئاوا ىتحف . ةيبلس لازت ال اهتال ةيمها رثكالا
 وا لتقتو . هملع يلوتست ام عم بسانتي انيتم اديدج ائيش ينبت نا نود مدهت امور نأ ىرن
 افنود رمثتستو رقفتو بلستو . امناكم ىرخا تاراضح ةماقال مثبت ال تاراضح قنخت هلقا
 اهللام حبصا لام نم لقعت نود عطتقتو . راطخإلل اهتاكلتم ةايح ضرعت اهنا ىلا رابتعا
 ةمظنمو ملاعلا ىلع ةيصوك يباحيالا اهلمع رهظي نلو , رطخلل هسفن اهلبقتسم ضرعتو هفزاتستف
 ةيروطاربمالا دبع يف « كلذ دعب الا © هقطانم نم ةقطنم نم رثكا يف اضيا ةيبرئكو « هل
 . ةيروطاربمالا لضفبو

 ..نيرصتنملا ىلع اهرثا ادب دق « دبعب نمزب ةيروطاربمالا لبق ذنم « تاراصتنالا جئانن نكلو
 ةملامجو ةيركف لغاشم مهتظقياو ناسنالا موبفمل مهكاردا اوعسوو نيبواقملاضعبل اوذدلتت ام اذاف
 ةمظع نم مغرلا ىلع < كلذ لك ناف ؛ انفو ابدا مهسفنال اودجواو دبعلا كاذ ىتح اهرابج

 ةراضحلاو متتفلا

 ةيروبخلا امرر يف
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 يا ةقيقحلا ي وجني الف . امل ةميق ال ةجيتن ىوس « ايبسن « كلذ عم لثمي ال « ةقلطملا هتيمها

 يتلا بورحلا مودت نا رهاظملا هذه ىلع ءاضقلل يفكيو . لعفلا ةدر نم مهتايح رهاظم نم ربظم
 ءانتقا <« ضارقفالا اذه يف « كلذ ىلا فاضي . ةجتنملا مابملا نع هينثتو هتئيب نم نطاوملا ملتقت

 « لخفتلا نم ريبك طسق ىلع تاراضحيو ًاروطت مظعا بوعشب لاصتالاو « ةئاط تاورث لقنو

 « لائشالا ةددعتم ةروث مث نمت رجفناف . ةرطسلاو حاجنلا اهفّيك يتلا ةديدجلا ايجووكبسلاو

 كانه وا انه ًارمتسم يديلقتلا مظنتلا ادب ام اذاو . عاقصالا نم عقص اهنم جني مل « ةببداو ةيدام

 . ةدرطم ةوقب هعافدنا خسرب هيلا برستي رخآ اعقاو ناف

 «© ةيعاملاو ةيدرفلا ةاسحلا فورظ يف تاحوتفلا رثا اهدجوا ىلا لضاعملا نوبجاوب نوحتاف

 ةيداصتقالا مظنلا راصتناو « ةيروطاربما يف ةمصاع ةراضح ارسق حبصت ةيفير ةئيدم ةراضحو
 « هنامز ىفم يذلا ميدقلا يسايسلا ماظنلا ةمزاو « هببسي يذلا يعاتجالا بارطضالاو ةديدجلا

 يضاملا ىوق ةمواقم نيب عارصلا تابارطضا نابا اهريغ مضو رذعتو « ةميدقلا ةمظنالا يخارتو

 هانعم يوطني يذلاو ةيروبجلا امور انل همدقت يذلا دبشملا وه كلذ : رضاحلا ىوق ةروفو

 اوليطي نا مهضعب يرغي دقو . انايحا يسآملاب هبشا يه ثادحا نع ةلقتسم ةوق ىلع يقيقحلا

 ىلع انه رصتقنس اننكلو . نيرصتنمال تاراصتنالا !اهتدجوا يتلا لضاعملا عوضوم يف مالكلا

 لماوعلا رفاضت اهبف ربظي ىرخا ةلاح نع ىودج نود ثحبي دق خرؤملا نا : يرظن جاتنتسا

 هثدحي يذلا للخلا قيرط نع « ءالجلا اذهو حاحلالا اذه لثم ىلع « ام ةراضح يف « ةديدعلا

 . عمتجلا ريم يف ىتحو « ىرخلالا لماوعلا ةفاك يف « ائيشف ائيش « لماوعلامذه دحا رابهنا



 توالل ١ لسهزل)

 فاهامورلا حئفلا ظ

 :ىلوالا ةجردلا يف ينامورلا حتتفلا لوانتي نا انمجاو نم ىرن « ثحبلا اذه ةلبق انددح نأ دعب
 . ةيروهجا امور ةراضح مهف ليحتسي حتفلا اذه نودبف

 يدوهملا عسوتلا - ١
 يتلاةني يف رصحنت مظعلا يخير له ةرمها نا ريغ 0 تققح ىلا ةشدملا ىف :ث ال مظعلا ىخضراتلا ثدحلا اذه ةسها نا ريغ

 طسبا لعلو . يطسوتملا ماعلا ريصم ةدع نورقل ررقت امنا يبف . حتفلا اذه :

 امور ناف : جاتنتسا دعبا ىلا ًاضيا اندوقت « ةطيرخلا ىلا ةرظن اهضرفت < ددصلا ,اذهب « ةظحالم

 . هايا اهالتحا لعفب ملاعلا اذه تقلخ دق

 اذه لثم جراخ وا اليوط مدت مل ةيسايس ةدحو راطا يف دبعلا كاذ ىتح ماق نا طق قبسي مل
 نيب ام دالب هنف لقثلا زكرم تبذاحت يذلا ىندالا قرشلا ماع وه داو لاع ىوس « راطالا

 ماظعلا نيحتافلا ىمادق نيب ديحولا وه ردنكسالا لعلو . رغتآ انيح هحيا رحيو انيح نيرهنلا
 ناتسكرت ىتح ةيسرافلا ةيروطاربمالا حتف دعب « يفقي اميمصت عضو هنا نظلا ىلع بلغي يذلا

 عورشلا هزرعا دق تفولا نكلو . قراط ,لبج ىتح يطسوتملا برغلا حتفب « سودلهلاو

 لك شيعي « ةطبار اهنيب طبرت.ال ةفلختم بوعشل اكورتم ةلزع يف مث نم برغلا يقبف , هذفنتب
 يتلا كلت ىوس ةديعب وأ ةلدابتم تالص اهنيب موقت الو « يميلقالا هفقاطن يف هسفنل ابنم

 رثأتت الو « ءىطاوشلا ىلع كانه وا انه ةميقملا ةيبنجالا تارمعتسملا ضعب اهيساكم تركتحا

 تاحاجنب .ماهسا يا مهست ألو « شاكتالاب فصتت ةءادب لقا ةايحب ءيطبو يلح رثأت ىوس
 . هتاعزائمو ىندالا قرشلا

 يضوح نيب «ك ايلاطيا ةدبس تحبصا نا دعبف . امور ىوس ةلزملا هذه ًادح عضي مو

 « دحاو نآ يف «امهبف تماقف .امهنم ةالاماللا فقومفوقولل اهماما ليبس نم نكي م « طسوتملا

 يف « هسفن تقولا يف « ابتلخداو ةديدع قئالعل ةيبرغلا نادلبلا تعضخاف . ةيزاوم ةبعسرت ةلمحم
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 ةيروبمخلا دبع يف ةينامورلا حوتفلا .- ١ لكشلا
 حوتق -+ ؛ يناثلا نرفلاوتق -؛؛ةيثاثلا ةيقينوبلا بررحلا رلا ثلاثلاثرقلا رخو يف امورل تمض تاعطافم - ١

 ,ابيلع ظفاحم نا سطسغوا فرعو رصيق اهب ماق حوتف - 3 ء( ه8 ) رصيق ةيلصلق ليت لوالا نرقلا
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 ةمورحلا:ةريثكلا ةفلتخلا يضارالا هذه اهتعيرسل تعضخا ذا « يهو . اعاستا مظعا ةدحو

 . ةيطسوتم ةدحول ةيلوالا فورظلا تدجوا دق « اهنبب ابف لاصتا يا نم دبعلا كاذ ىتح

 حتفلاب « نآلا ذنم « ةيروهجلا تحاتا دقو . ةدحولا هذه دفنت دعب ابق ةيروطاربمالا دبعتتسو

 . يرشب عقاو ىلا ةيفارغج ةيطعم روطت « هتققح يذلا

 ماع نم ءيش ةراسخم حمست الا 2« يركسعلا اهلمع قيقحت يف « ً[دج اهملع بعصي هنا دبب

 ةيضار فقوتت مل يهو . تارفلا رب نم دعبا ىلا عسوتلا يف حجنت م يبف . مدقلا ىندالا قرشلا

 ال يهو . اهباسؤر نيب سيئر نم رثكا ةلّبخم دوارت ردا دعي ورك داق رهنلا اذه دنع

 ىلا فضا . ابيلا ىصقالا قرشلا ةراجت قرط نم ريثك ءاهتنا عقاوو لباب دالب بصخ لبحت

 تاولفلا نم اهيرق « ايروس يف اهتاكلتممل « هلث يذلا رطخلا ريدقت امل تحاتا دق اهجريخ نا كلذ

 ترا ديب . نيلابتلا ناسرفلا نم ةريفغ تاعامج « ةئجافم ةروصب « اهيف ربظت يتلا يراحصلاو

 دق تارياف : اظوحلم ًاصاقنا صقنأ دق ناك « هيلع اهدي تعشو نيح < ةئق ةبقولسلا ةيكلملا ثرإ

 ايثيمرا ويلالس داعتسا اهيب < نويترافلا ماقا ثيح نيربنلا نيب ام دالب كلذكو « اهتيلكب تدقف

 . رغصملا ثرالا اذه عيسوتل « ركاب دبع ذنم « تالواحم ةدع امور ترج دقو . امان ًالالقتسا

 ةرزجلا ىلا هتاقوج داقف ًارماغم سوسارك تاكو « تامواسملاب ىفتكاو ًاريصب سوببموب ناكف

 ةتوافثم تاحاجن اوزرحاف مهرودب ةرماغملا ىلع ةرطابالا ضعب مدقاو .( ©مجب#هو ) راك لبس يف

 لبق ذنم ةضوقملا ىندالا قرشلا ةدحو ةداعا اموي نامورلا عطتسي مل اذكهو . لاوزلا ةعيرس

 ةيسرافلا ةيروطاربمالا نم ادع ةضيرع ءازجا ىلا مهتيروطاربما ترقتفا دقف : مهوصو

 . ردئكسالا ةيروطاربماو

 تضوع دق « ايقيرفاو اينابساو ايلاغو ايتالدو ايلاطيا « ةريثك ةديدج- تاحوتف نكلو
 اذه جئاتن نكلو . ةيضار ريغ هب تلبق يذلا يلختلا اذه نع « اناكسو ملاقا « ديعب دح ىلا

 تلبسو ديعبلا قرشلا وحن عافدنالا نم امور تحن هاضفبف . ىصحت نا نم رثكا ةيقبقحلا يلختتلا

 7 رفلا اهل اهببس يتلا لغاشملا رابتعالا نيعب انذخا ام اذاو . اهقتاع ىلع ةاقلملا ماهملا اهيلع

 اهتيجاوم ابهيلع ناك ىتلا كلت روصت ائملع ناه « نربنلا نيب ام تاولف يف نوبترافلا
 اهتبراحم يف

 فنادلبلاب ىوس اهتقيس يتلا تايروطاربمالا نم ظفنحت ل يهو . ناتسكرت تاولف يف مهسنج ينب
 ديصر نم اهيف تدافأف :؛ خوسرلا ضعي ةيئانوبلا ةراضحلا اهيف تخسر يتلا كلتبو قح ةينانويلا
 قلطا يذلا وه « تارفلا دعب ام قطانم نادقف نا مث نم حضتيف . دعاص رايت نمو تباث يفاقث
 ملاغ « اهفالسأ رارغ ىلع « ميدقلا قرشلا:لاع نع اضوع « دّمشت نأ اهل حاتأو « برغلا يف اهبديا
 . هتيلكب طسوتملا رحبلا

 اذه نإ كلذ ىلا فضأ . ةادجلا ةزيم هئاطعإل فاكل ملاملا اذهل ينارغجلا لكشلا نا

 , هرحبب طيحت يتلا قطانملا عيمج برملا تاراصتنا هلم عزتنتس يذلا مويلا ىتح رمتسيس ماعلا

 . ةيبونجلا ةبجلا نم يلخادلا
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 ءطيلا وه « دبيشتلا اذه ةكرح ىلا انرظن ام اذا « رظنلا تفلي ام نا

 ةذفانلا ةعرسلا نيبو هنبب ةميظع ةداضملا ودبتو . هبق ريست يذلا

 عونب ينودقملا ردنكسالاو يمرافلا شوروق لاثمأ « ىندالا قرشلا يحتاف مظعا اهدمتعا يتلا

 ام اذا ىتح « ةيسرافلاو ةيدبملا « ةيفاربالا بوعشلا هب تضب: يذلا يعسوتلا عافدنالاق . صاخ

 روشأ لالتحا ذنم « طقف نرقلا ضعبو نرق ىوس مدي ل < هعومج يف عافدنالا اذه ىلا نرظن

 كلم انممض ام اذا تح « نينودقملا عافدنا اما . 8١ ةنسلا يف نيمالس قح +14 ةنسلا يف

 «كلذ ضيقن ىلعو .ىوصقلا هدودح غوالبل ةنس نوثالثو تس هافك دقف « هنبا كلم ىلا سوبابف

 ناريجلا دض ىلوالا بورحلا نا ذإ « ديعب دح ىلا لوطا ًانمز بلطتي ينامورلا عسوتلا نإف

 «ابسفن املاطيا ناو « ةيرورتالا ةكلملا رابهتا ديعي' «سماخلا نرقلا رجف ذنم ءىدتنت نيملاطيالا

 نيب قرشلا اهيلامش يف نامورال رمالا بتتسي امل « حيسملا لبق ؛4 ةنسلا يف « رصدق ةافو دنع

 . بونادلاو ايرتسا

 مدطصت يتلا كلت بلاغلا يق يه « روطتلا ذم لثم يف « ىلوالا تاوطخلا نا « يلجلا نم
 قالطنالا ةطقن انربتعا ام اذا « لاح.لك ىلع 6 برغتسملا نم سبلو . ةيوعص ليقارعلا دش

 نيروهشملا ةيبونجلاو ىطسولا نيئبألا لابج ناكسو امل ةلئام ندم 0

 لثاوأ يف اهتبرخ يتلا كلتك « ةيلاغلا تاوزغلا لعفب اهتاحاجن يف انايحأ اهفقوتو مهتميكش ةوقب

 ىلع « رصيق قح « اوجرد ام عاضخإل « ةليوط ثادحأ دعب الإ « لصوتت الأ « عبارلا نرقلا

 اذه نا ديب . ةيلاطيالا ةريزجلا,هبش مسا نويفارغجلا هيلع قلطي ام وأ « طب
 ةيرورتأ ةنيدم رخنآ حتفو 4771 ةنسلا يف 78/0 اتنرات حتف دعب « ازجان ًارمأ حبصي ال عاضخالا

 نينرقلا زهاني ام يأ : 754 ةنسلا يف ايلقص ىلا لوزنلا ليبق الإ « 044 - مه نيتنسلا يف
 طسبي نآل ةيفاك تناك ةنس نيرشعو ىدحا نا لاح يف « ةريزجلا هبش لالتحال « نرقلا فصنو
 ! ةيناقلبلا نانويلا ىلع ةينودقملا ةرطيسلا سوبلبف

 ىلا بلاغلا يف يهتني ال هنإف « ءطبلا اذه لثمب « دعب اف « ايلاطيا جراخ مسوتلا رسي م اذاو

 :بورحلا ةلسلس يف « ةيقينوبلا بورحلا فلؤتو . "مهلا اذهل ةررقملا ديعاوملا دعب الا قطانملا مه
 بساكم ىلا روفلا ىلع يهتنت اهنال « راظنالا تفلي ًاذوذش « رحبلا ءارو ام تبشن ىتا ةليوطلا
 .ةجاطرق ملقا بسك ىلا ةثلاثلاو اينابسا بسك ىلا ةيئاثلاو ايلقص بسك ىلا ىلوالا : ةسيلقا
 ذنم نانوبلا يف امور تلخدت دقف . اهرامث ءاطعا يف رخأتت ينملطا قرشلا يف تافزاجملا نكلو

 يف ايئاهن هيلع تضقو <« 151/ ةنسلا يف ةعزه ريش ينودقملا شيجلا اهبف تمزهو « ؟١؟ ةنسلا
 ةجاح. الو . 14م ةنسلا يف الا « كلذ نم مغرلا ىلع « اينودقم ةيالو ءىشثنت لو < 154 ةنسلا

 ةيامح تطسن" دقف : ديرفلا رصم لثم دبشتسن نأ انيفكي لب « ةريثكلا ةلثمالا مادقن نأل انب

 رركت نم حضتي 5 موب دعب ًاموي اهيلع تلقثو ؟ لقالا ىلع 6 +٠ ةنسلا ذنم ايل اهيلع امور

 ظافتحا نود لح م كلذ نكلو « ةيلخادلا دالملا تاعز انم يف ةينامورلا شوجلا لغدت

 ءيطب لمع يامورلا متفلا

 ل



 سوينوطنا تمدختسا دق ارتابوملك ناف  انامحأ يلمعلا ىحو يرظنلا اهلالقتساب ةمجاللا ةيكلملا
 . حملا لبق ٠" ةنسلا قح  لقألا! ىلع هل ابتمدخم رادقم

 حتفلا خيرات نا لجأ . ينمزلا تيقوتلا درجم اهتها يف تاظحالملا هذه قوفت
 قنا ةقشنما ابلاغ لف ةرطيسلا طسك © ةموردم دخادملا لع ىرطتو قاموا 0
 فنرا نع رظنلا فرصب « ثادحالا هذه لثم نكلو . ةيركسع تالم ناك يف رمبق ابققح

 ةنس رشع ةثالث يف مض ذا ردنكسالا ةلمح هيدقرت يذلا ةقعاصلا عباط يدترب ال اهنم ًادحاو
 . ةيئانثتسا اهنوك نع جرخت ال « ةمنودنملا ةبكلملا ىلا ءاجرالا ةعساولا ةيسرافلا ةيروطاربمالا
 يذلاو « دالملا لبق نورق ةدع دتمي يذلا « يركسعلا ديعصلا ىلع ينامورلا ماعلا ءانب ودبيو
 , ًادج ةديدع لايجا لمع ةقيقحلا يف هنأكو « ًاضيا هدعب لماكتيس

 « لجا .٠ نيزراب دارفا لمع « ايئزج- الا نكي مل وا « نكي مل ءانبلا اذه نا كلذ نم لدتسي

 ةنيعم ءامساب اهدنع نرتقي يذلا يركسلا دجلا اهزوعي مل يهو . ءالؤه لثم ىلا امور رقتفت م

 دق مهضعب نا لب ال . اهب اومعن يتلا ةربشلا امامعز نم ديدعلا تالهؤم رسفتو .اهريغ دنع ايك

 رصيقو ًآلثم ابسآ يف سوببموب فرصت دقف . ةيروطاريمالا مسوت يف ًاعماح ايصخش ًارود بعل
 ادقعو نامجاهي نم امهاوه ىلع اراتخاف : ًادحا اريشتسي نا نود فرصتلا ام باط ا ايلاغ يف
 نوناق « امهفادها لافغا نودو « امور مساب « هلاك يف كلذب نيسرامن « ملاقالا مض اررقو افالحا

 « يروبملا دبعلا نم ريخالا نرقلا يف الا اهكاردا نكمي ال ةيرحلا هذه نا دبب . لسلاو برحلا

 هقلخ يذلا بارطضالا رهاظم نم ًاربظم  روطتلا اذه ىلا دعب ايف دوعنسو - لثمت امنا يهو

 « ديور ًاديور اوررحتي نا لبق «اليوط انمز «داوقلا نكي ملف .كحلا ماظن ريس يف هسفن حتفلا
 ةمظعلا يسسؤم ربشاو ربكا ناف اذ كهو ٠ ةنيعم ةيركسع ةمهم مهملا دنست نبذغنم ىوس

 مهسفنا لع اوذخأي ل سونايليما نويبيشو سويلبما سلوبو يقيرفالا نويبيشك « ةينامورلا
 ودعلا ىلع ضورفملا حلصلا طورش يف ايلاغ رطيسملا « مهيأر اودبا مهاذاو 2« برحلا نالعا رما

 « يأرلا يف مهريغ كارقثا نود طورسلا هذه « كلذ عم « نوامي ال مهناف « هسفن ىلع بولغملا

 .٠ ةباقر نود ىا

 ناكو ةيروهبمج تناك « دبعلا كاذ ف « امور ناذا « ةيبيدب ةقيقح هنأكو لوقلا اذه ودبي
 ابقاطنو ةيركسعلا تادايقلا ةدم ددحت نا « ةيروتاتكدلاب تمضر اذا الا « ةفصلا هذهب اهملع

 لك نكلو . ةيدرفلا تارارقلا نم « ذاقثالا نكما ام « ةيجراخلا اهتسايس ذقنت ناو يفارغمطلا
 ةيروهمج نع رخنآ لثم يا انل مدقي ال ءاعمج ةيناسنالا خيرات نا ةركف ام اذا لوزي لاذتبا رهاظ
 يف امئاد نكي مل نا « خئاتنلا يف ةدحولا هذهو تابثلا اذه لثمب < ةدع لايجا ةليط عبانت
 ةئراطلا ثادحالا قوفف . عاستالا اذه لثم ىلع تاحوتف ىلا يدؤت ةسايس « بيلاسالا

 عسوتلا يف زارمتسالا اذه فلؤي « دوهجلاو تالفغلا ةيزاهتناو هاجتالا يف ةيئاجفلا تالوحتلاو

 ليح



 ءوجللا انيوهتسي دقو . ةينامورلا ةيروهملا ةزيم ةرطيسلاو ةوقلا يف لصاوتملا هبش مدقتلا اذهو

 هبجومب تدعا يذلا اهريصمو امور ظح : مدق خرؤم نم رثكا اهب ىفتكا ىتش تاريسفت ىلا

 نع انزجع يفخت امنا تاريسفتلا هذه نا نودقتعي نيريثك نيرصاعم نكلو.ةيروطاربما حبيصت نال
 يهابتلا عيطتسي ال ًادحاو ناب فارتعالا بحو . ايقطنم اناببت جئاتنلاو بابسالا لسلست نابت
 ضعب ىلا ةراشالا يف ةفزاجملا ناو « حاضيالا ردجي اك عاستالا اذه لثم ىلع يخيرات ثدح حاضيإاب

 بحي له نكلو . اهتيافك مدع يعو ىلا ًاصوصخ دوقت حاجنلا اذه ىلا ثدا يتلا ةماعلا بابسالا
 ؟ ليلحتلا ةلواحم نع يرورضلا فارثعالا اذه انشئي نا

 ةينانوبلا ندملا انتطعا دقف : ةردانلا ةرهاظلاب ةحتافلا ةيروهملا عقاو سيل
 لثب ًادوهج حتتفلا ليبس يف سركت ةيروبمج نكلو . كلذ نع لثم نم رثكا 0 ل

 «حاجنب ةدناعو « هتققح بسكم نع ًادبا لزانتلا ةضفار «رارمتسالا اذه 20257 07
 ذوذشل «اهب ىنمت يتلا متازهلا كرادت يف «« راك ديف نويترافلا اهباحلزنا يتلا ءارككنلا ةميزهلا ءانثتساب
 . ةيسايسلا ةطلاغملا ىلا « ةقيقحلا يف « برقا وه يخيرات

 امم لالقالا ةيغب « اني ردجي « امور يف يروهجلا ماظنلل ةيقيقحلا ةزيملا ديدحتب عورشلا لبق
 نا ىلا ءاطبا امئود رظنلا تفلن نا « ةريحو ةشهد نم للكلا فرعي ال يذلا طاشنلا اذه هريثي
 ًارما ةيعجلا ةراشتسا تناك اذاو « نينطاوملا ةيعمج عقاولا يف اهررقت ال ةيجرراخلا ةسايسلا
 فيك نوفرعي ماكحلا ناف « ذفان اهرارق ناك اذاو « ةمظنالل ًاقافو برحلا نالعال ابجاو

 ىلع ةديدج برح نلعت نا « ةيناثلا ةيقيلوبلا برحلا ةياهن ديعب « بعشلا ضفر نيحف . اهنوريدي
 . تاوصالا ةيرثكا ىلع ةرملا هذه اواصحو ىرخا ةرم ةشقانملل ةيضقلا اولاحا « ينودقللا كلملا
 نم ةمورح اهسفن ةيعجلا تأر « برحلا نالعا ىلع عارثقالا دعبف : ءيش لك اذه سيلو
 تعضو يتلا حلصلا ةدهاعم ىلع ةشقانم نود ةقفاوملل هيف تبعد يذلا مويلا ىتح تايحالصلا
 « ةريثابم ريغ لئاسو ىوس ءانثالا هذه يف بعشلا ىدل سيلو ؛ اهنم ةفرعم ريغ ىلع اهصوصن
 . هزازئمثا نع بارعالل « الثم ددجلا ةاضقلا باختناك « مومعلا ىلع ةمساح ريغو

 اهباختنا ةرصتخم ةئيه ىلا يأ < خوبشلا سلجم ىلا ةقيقحلا يف ةيجراخلا ةسايسلا ةرادا دوعت
 ةبوجألا مهيلع ليو بناجألا ءارفسلا سلجملا اذه لبقتسي . ةيطارقومدلاب فصتي نا نم دعبا
 تادايقلا عيزوت يف لخدتيو . تابلعتلا مهيطعيو نيينامورلا ءارفسلا نيعيو ؛ ابنوقلتي يتلا
 ضاق لك فرصت تحت عضوت يتلا غلابملاو ةيرحبلا وأ ةيركسعلا ىوقلا ةيمهأ دادحيو « ةاضقلا ىلع
 عيراشم شقاني . هتاررقم مهغلبيو مهريراقت ىقلتي ةيبرحلا تايلمعلا ءانثأو . ةاضقلا:نم
 . رصتنملا دئاقلا عم كلذ يف نوكرتشي نيضوفم « اهقيبطت لجأل « ايلحم دفويو تادهاعملا

 . ةينانويلا تايطارقومدلا يف سلجلاو ةيبعشلا ةبعملا نم لك يقف عضولا هبشي ام "مث نم سيل
 بعشلا سامح اهل « ةلحترم نوكت ام ابلاغ « تاررقمل ةيجراخلا ةسايسلا عضخت نأ نم ًالدبف
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 اهوريدي نا ةئامالثلا نوزهاني نيذلا هئاضعأ ىلع لهسي زاهحي ةسايسلا هذه قلعتت «هاوهو هسأيو

 مهنا ثيح نمو , ةئيعم ةيبرت يقلت دعب الإ خويشلا سلجم ىلا ءالؤه يمتني الو . لضف ةقيرطب
 وأ ةركف بجومب ريسلا نوعيطتسيو مهتربخ نوعسري مهناف  ةايحلا ىدم مبتيوضعب نوظفتحي

 عيراشملا نيب قيفوتلا نه نونكمتي مهنإف « مهيدل رفوتت ةيرورضلا تامرلعملا تناك الو . ديلقت

 يهو ؛ ةنانوبلا ةيطارقومدلا مظنت نع ةيلج ةينقت تازايتما ابك هذه , لمعلا لئاسوو

 . ةجراخلا ةسايسلا ةرادا نتمأ لضفأ اكاردا كردن نأ حبتت

 . ةفلتخلا يروبملا دبعلا لحارم يف حيحصت ىلا رقتفت ةحوللا هذه نا « لاح لك ىلع يبيدب

 ٠ صخألا ىلع « ىقبت الو « ماظتنالا يتلك اقيبطت ًآليوط اتمز قيطت نا نم دعبأ نيناوقلا نا مث

 بورحلا نانإ الا اقح قلطملا خوشلا سلجم ناطلس زربي الو . روطتت نا نود ةديدع انورق

 ثلاثلا نيئرقلا يف ةينيللا تايككلملاو ةجاطرق « ىربكلا رحبلا ءارو ام لود دض ةمساحلا

 ديلقتلا نا نم مغرلا ىلعو « ةلآلا فرصت نا « اهسفن فورظلا هذه يف ثدحي دقو . يلاثلاو

 قباسلا يف تاءافكلا عميزوت ناف « اهسفن ةقثلاب ريدج ريغ ةميدقلا دووعلا ددصب انيلا لصو يذلا

 «قحال دبع يفالا ةماه تاليدبت ثدحت نلو . ةيرهوج قورف ىلع « دقتعن ام ىلع ؛ يوطني ال
 يف ىتح « نيمزاح ةداق ريثأتب « نينطاوملا ةمعمج كاذ ذإ موقتف . يلاثلا نرقلا رخاوأ نم ءادتبا

 ثدح دقو .ابمامأ ينحني نأ خويشلا سلجم رطضي تاهدابم « ةيجراخلا ةسايسلا لقح
 اصع اوقشف «:دولجلا ىدل هلقأ وا بعشلا ىدل متوظح شيلا ةداق ضعب ريثتسا نا ًاصوصخ

 نرأش نم نأل ابارطضا "دشأ أريس مث نم ينامورلا عسوتلا راسف . خويشلا سلجم ىلع ةعاطلا
 . مامالا ىلا عسوتلا اذهب اعفدي نا ةداقلا اهيلع لصحي يتلا لمعلا ةيرحو بعشلا راوهت

 «مسوتلا حاضياو قيسنتل ةيسايسلا مظنلا ريسو ماكحإ ةيلعاق نم ناك اهم
 "مهي ام ناو . اهيلك اهاطخنت عسوتلا اذه اهريثي يتلا ةيقبقحلا ةلضعملا نإف

 م مهنا ودبي حتف وحن ماصكحلا تبّسو يتلا بابسألا وه ةقيقحلا يف هنايبت
 بابسألا ريغ وه انه دوصقملاو . ًاضيأ ليلقي اهدعب لب ال « ةيروبجلا رخاوا ىتح ًادح هل اوعضي
 بابسألا هذه تدب (ّلكو : ًارج امور ابيلإ اورج يتلا ةبقاعتملا بورحلا نم لك ىلا ثدأ يتلا
 ام نا لب ال . لاجرلا ضعبو نامزلاو تاكملاب ديعب "دح ىلا ةطبترم ابهنأ ادب « حوضوب
 هرايعتسالا» مما قالطا بحي امل ةبسنلاب وأ « ةرمتسملا ةعزنلا هذهل ةبسنلاب < هفاشتكا انيوبتسي
 بابسالا وه « رصاعملا ملاعلا روطت هيلا اهفاضأ يتلا تامزاتسملا ريبعتلا اذه نم عزتن نا دعب هيلع
 . المك ابعو نولئازلا نولثمملا اهيعي ال ىلا كلت « ىلوالا ةجردلا يف امبرو « اهيف امه « ةمئادلا
 . ليلحت لئاسو نم هيدل ام ةكاكرو صقنب عضاوتلا نم ريثكب ذئتعاس رشي خرؤملا نا ديب

 نا ودبي الو ؛ ناكسلا ةفاثك اهتدجوا ةحلم ةرورضب ريكفتلا ًالثم ةتبلا انل زيجت ال انتادئتسم . انشعت ىلا ةلاحلا يف اهؤاصقا بحي ىرخا تالاح يف عنقت دق يتلا تاريسفتلا ضعب نا

 ةنيمملا بابسأل
 ينامورلا راعتسالل
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 وهو « ىلوالا اها رمعتسم سيسأت ناو « « يويحلا اهقاطن » عمسوت بوجو تسمل دق امور

 نوكن نا ليق ة ةيركسعلا اهفادهال ةباجتسا ناك امنا « ديلقتلا يف ءاج ام ضيقن ىلع ًايبسن رخأتم

 نم © ةسمخلا تورقلا هذه نم ربكالا مسقلا ةليط « كلذك سيلو . ناكسلا ديازت ةلضعمل ةجلاعم

 ةطساوب ابلح نع ثحبلا ىلع امور لمحت نا اهنأش نم ةيعامتجا ةلضعم نم وا ةيداصتقا ةلضعم

 . ةقباسلا بورحلا اهتراثا نا دعب يأ « نمزب كلذ دعب الا بابسالا هذه لثم زربت ملف : حتفلا

 ًاجذومن اهيق براحلا فلي ةقيط ىلوالا ةبترملا يف لحي يعامتجا وا يسايس ماظن نم اضيا سيلو

 يف ىودج نود ثحبن دقو : برحلا ىلا ليضفتلاب هجوت ةيعيبطو ةببدا ةببرت ىقلتيو ًابلاثم
 عزني يذلا ةسوريموهلا ةمحلملا لطي نع «نيردانلا صاخشالا ضعب ءانثتساب « ىلوالا امور دوبع

 - اضيا ممدقلا اهدبع يف ناتويلا هتقرع يذلا  رماغملا ليدنلا وا « ةيداملا ةايلا تاذلمو دجلا ىلا

 برحل رثا يا ًاريخا كلاته سيلو . ةطلسلا ىلا هحومط ءاضرا ليبس يف ءيش لكل دعتسملا

 « نايحا داقتعالا اهل زاج دقو . اهتنايد الو اهميظنت ال موي ضرفت ل امور اف : ةيدئاقع

 نكي م نويبيش نككلو . مهفالحاب اهنوفدهتسيو كلذ ببسي اهنوتقمي كولملا ناب « ةيروهمجك
 ةيرورمجك «ترهظا دفقل لجا . تابكتلملا بلقل ةيعاس تسيل اهنا اهمساب نلعا نيح بذاك
 ىلا ةره نم رثكا ةيضار تبثنا دق اهنكلو « ةيروثلا مظنلل محتسملا ءادعلا نم اديزم « ةظفاح

 . ىودملا ءاقتا ةلواحمب ةيفتكم « مبعم قافتالا

 «هدعب وأ لبق تقلخ يتلا ةماعلا بابسالا نم ةيّلكلاب وجني ال راعتسالا اذه نا ديب
 ينامورلا بعشلا نأ ثيح نفف : اهنيب عمطلا ركذ ىلع دحأ ضرتعي نلو . ةديدع ىرخأ ًابابسأ
 . ًاراثتسا لضفا وا ًابصخ رثكا نوكت نيح ايس ال هناريج يضارأ يف عمط دق هناف نيحالف بعش
 بساكمب ظافتحالا ىلع مّ دق هنإف « قرطلا ضعب هيف رمت ًاميلقا نطوتسا هنا ثيح نمو

 ضعي ىلع ةلوهسب لوصحلا ىلع اضيأ ممص دقو . بساكملا هذه ةدايز ىلعو اهيلع ةراجتلا ةكرح
 عجارتلا هعم زوجي ال امور لثم نا ودبيو ؛ هدودح يئادبلا عمطلا اذهل نكلو . ماخلا داوملا
 بذاجل عضخت / !مور تا ةقيقحلا ىف ودبيف . هب قئاللا زكرملا يف ةداع هتان ال ريسفت مامأ

 « موصخلا نم لك اهرّسفي ًابورح نامز لك يف راثأ يذلا فوخلا اهبعوضخ ةيروفلا بساكملا
 ام ابلاغ ثيح.و « ًاددهم تاذلاب هدوجو ربتعي ثيح ةيعافد بورحك « ةمات ةيوط ةمالسب
 اذه « ةيروبجلا امور يف « سدان انداو . يقيقحلا فدهلا « عقاولا يف « دوجولا اذه لكشي
 نم ةلود ةمالس نأب  ةميدقلا روصعلا نع مالكلا  نانوبلا يف ًادج داحلاو ديازتملا روعشلا

 درجمب وأ ةلداعتم ا مهاوق تذب ام اذا ةرواج ىرخأ ةلود مايق درجمب رطخلل ضرعت لردلا
 ىلا اهوعدي اهنالقتسا ىلع ةظفاحلا ىلع اهصرح نا ذا « هفارطا دنسأ يه نوكت ال فلاحت لاتحا
 « رصنلا بورحلا تنمأ اذا « تاحتوتفلاو « "مث نم « بورحلاف . امريغ لالقتسا ىلع ءاضقلا
 . عارصلا فورظو ةيعافدلا تابجاولا فعاضي اهتاكلتمم هبسوت نأل « ضعب ىلا اهضعب دنتسي
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 ثيحي « دعبأ قافآ ىلا دارطاب هعماطم لقنل ربقتال تارربم اهسفن هبساكم يف رامعتسالا دجمف

 .٠ ةلوهألا ضرألا دودح ىوس يلاثلاب دودح هل نوكد ال

 < لوقلا ىلا عرسن انناو . ريسفتلا اذه يف طسبتلا انه بسانملا نم سيل

 رخآآ ىتح. « ةينامورلا تاحوتفلا خيرات ناك اذا هنا « كلذ ىلا ةفاضالاب
 ىرخأ للماوع نإف « ريسفتلا اذه دسأتب ةقيلخلا ةلثمألاب ابنغ « كلذ نم دعبأو ةيروبجلا

 اهنكلو . يناثلا نرقلا نم اقالطنا ايس ال « عونتلاو ةوقلا ةدرطم « ًاضيأ ابلعف لعفت
 . ةيونث لماوع

 رفسيو « لاح لك ىلع دهعلا ثيدح ريغ وأ « مدقلا يف خسار وهو «ينامورلا هيتلا كلانبف
 كاذ ماملا يف مهسي نيح عسوتلا ىلا ًارشابم ًاعفد عفدي ال هنا لجأ , دج ةعونتم جئاتن نع

 تايوعصلا دشأ هجو يف ةريثكلا نيهاربلا هتيّلكب بعشلاو ماكحلا هنع ىطعأ يذلا حولا دانعلا
 لعفب ذادزا « نمزي كلذ دعب هنكلو . ءاوسلا ىلع لعبينه مامأو نييلاغلا مامأ « أديقعت
 تراذإ « ةسلقالا سوفن يف وأ - عيج ا سوفن يف لخدأف ةميظعلا ةصاوتملا تاراصتتالا

 نم امري فرعبس هنطو ناو ةمئاد ةّوق نم سيل هنا يف ركف يذلا سونايليما نوسئش
 ريصم ىف اهل ”دح ال ةقث - اهمده دق ناك يتلا ةجاطرق لالطأ ىلع ىكبف « هسفن ريصملا مايألا
 يذلا صاخلا ىنعملا نايسن خرؤملل زاج ولو . اهعيراشم عسمج حاجنب ليفكلا يه « امور
 داقتعالا ىلا ىهتنا ينامورلا بعشلا نا لوقلا نكمأل « ليئارسا خيرات يف ريبعتلا هيلع يوطني
 ربتعي هنأل ةشهد ةيأ كلذ هبف ريثب الف « ىوقألا هنا سمل وه ناو . اضيأ رانثحللا بسشلا هنا
 يتلا تاه لا هرظن يف ردبت تايلضفا اهلك هذهو . ىوقتو ةلمضفو ًالدع بوعشلا مظعأ هسفن
 نا بحيالو عبطتسي ال رخآ بعش يأ نأب هعانقإل عفاود اهلك اهنكلو . ةحآلا هيلع اهقدغت
 عاضخا ةلاسر اهقتاع ىلع تيقلأ يتلا « تاذلاب « ةنيدملا » امور تحصأ دقو , هبجو ىف فقي
 ةجاطرق مده يف هلامكب رصتنملا قح ةسرامب ةاصعلا نم ةقفش نود صاصتقالاب هعضخت يتلاو ملاعلا
 , ١م# ةنسلا يف ( مةصصسم# ) سناموتو « ١ ةنسلا ِق سثئروكو

 ةيونااثلا بابسألا

 امهدجوأ وأ اهداز دق امهالكو « سؤبلاو «بهذلا ةوهش « هسفن تقولا يف « اضيا كلانهو
 تاقاطن راثتسا نوفتبي نيعشجلا لامحالا لاجر ناف . عمتجماو داصتقالا بلق يذلا متفلا
 ةرداصم لعفبو . تآفاكملاو مئانغلا مهل نمؤت ةديدج ًابورح نوغتبي ام ابلاغ دونجلاو « ةديدج
 ةوقلا ىلا نيقلمتملا ءافاحلا تادطعأو نيبولغملا.ىلع ةضورفملا برحلا تاضيوعتو ودعلا تاورث
 ةماع اهعم تلصح ةجرد. راععتسالا حابرأ تغلب « تاعطاقملا اهعفدت يتلا ةيونسلا ىزجلاو
 دقو . بسكلا اذه لثم اهل نمؤت ةسايس سامحي تدناسو « ةلودلا ءاخس نم اهطسق ىلع بعغلا
 برحلا نا انابحأ اوأتراف « ةينانألا.هذه نأشلا يوذ نم مهسفنأ ةلودلا لامر ضعب زواجت
 ةدايزب امو ءاهلإ ةيلمع قلخي اما « ةيلخاد تابوعص ةجلاعم ىلع نادعاسي دق محتفلاو
 . ةيلاملا دراوملا
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 يف امساح ناك اذا « دئاقلل ادبأ رصنلا قحتسا . ةيدرفلا عاطألا تالفنا ًاريخا كلانهو

 يدتري < كلسورتالا نع ثوروم لافتتحا وهو « « رصنلا بكوم » دمع « خوشلا سلجم رظن

 ًاجات لمحيو « رمحأ نولب هبجو غبصيو « بهذلاب ةزرطملا ةيريفدبلا ةّلحلا رصتنملا سيئرلا هيف
 مئافملا بك وم اب مدقتي ةبرع ىلا دعصي مث « هسفن ريتبوج لثمو « ناجلوصلاب كسميو « اببهذ
 هنكلو . يلوتيباكلا ريتبوج دبعم ىتح حالسلاب نيججدم هدونج اهءارو ريسيو « اهيلع ىلوتسملا

 ًايلحتم هلاثمأ فوفص ىلا دوعيو « ةيعاملا ةمظنألل هعوضخ نع نهربب لافتحالا ةيابن دنع

 تاناكمالاو « ةبج نم « ةينيلطلا تاداعلاو راكفألا ىودع نا دبب . نيمألا ةلودلا مداخل ةعمسب

 ماظنلا لخلختو مدقلا يعاتجالا نزاوتلا ماصقنا لعفب يوقلاو رهاملا لجرلل ترفوت يتلا
 ةيركسعلا تادايقلا همحوت يذلا بذاجلل ةقئاف ةوق تطعا دق 4 ةبناث ةبج نم « يمايسلا

 تاورثلا يهو « ريهاملا رحسي يذلا دجلا وه نآلا ذنم هرفوت نا عيطتست ام ناف . ىربكلا

 ةهولالا بيبح هيف نوري نذلا دونجا مهو « نزلا ددع ديازتيو ينافتلا اهتطساوب ىرتشي يلا

 دوعيو - ةهدابملا نوذختيو « هيأر خوشلا سلجم يدبي نا لبق « رصنلا بكوم » هل نوررقيو

 .كوحبصي مث ىغولا ةحاس يف اروطاربما هنونلعيو - ٠5 ةئسلا ىلا كلذ نع دمكأ لثم لوا

 حتتفلا قلخف . ةيلهالا برحلا يف ىتح هءارو اوريسي نأل «نرق ءاضقنا دعب « نيدعتسم
 ضعب تنلعأو . متتفلا ىلا اهرودب ىضوفلا تعفدو ةيلخادلا ىضوفلل ةببدالاو ةيداملا فورظلا

 نم ًايعس ةيروطاريمالا تعسوو رصنلا ءارو امعس « ةيروتسدلا لوصالاب دقت اممود « بورحلا

 , ةديدج ملاقأ عاضخاب همسا طبر ءارو دئاقلا

 نكلو . ةمواقم فداصت نا نود هذمه رامعتسالا تارفط ثدحت مل

 . ىودج نودو ةليزه تناك ©« باسح لك دعب « ةمواقملا

 لثم هيلا رج يذلا قالخالا داسف ميدقلا( ©::/م» )نوطاك براح دقف
 يركسلا « يمخشلا هلمع نكلو . مهتاسالتخاو شيجلا ءامعز ررحت براح ام « ينانويلا قرششلا

 هفااغ## ناتعربي# ةحاطرف ةيزاغ ل هداطو# ءاوسلا ىلع نانوملاو ايئايسا يف « يمامولبدلا وا

 نيحو . لادتعالاب هينطاوم عانقال ةّملعلا ىلا لواعملا نم بهذي ال هنا « كلذ عم « ةيافكلا
 مل« ةقراحلا ةجاطرق لالطا ماما ةيخسلا عومدلا <« +١4 ةئسلا يف < سونايلمما نويبيش فرذ
 ال لئامم مزع نع ةنس رشع ةئالث دعب نهري دق هناذا « هفنعو هيضغ حبك ىلع طق كلذ هلمح

 هلوق هيلا وزعي يذلا ديلقتلا اما « اينابسا يف « سنامون » مدهو راصح يف ىنعم ةقفشلا فرعي
 زدبي مل هل دح ال عسوت نم ةشخلا هبف ضرتفي يذلاو « مظعو ملس ينامورلا بعشلا عضو نا د

 ( كتبهدساء ) سطسغوا « نالوالا ناروطاربمالا لزن نيح « ع نمزب كلذ دعب الإ دوجولا زّسح ىلا

 . طقف ةيعافد ةسايس داّهعاب ةحلملا ةرورضلا دنع « ( ( 1158/6 ) سويراببط مث

 نع ةبيرغو اقح ةفينع ريبادت « يناثلا نرقلا نم لوالا فصنلا يف ىتح < خوبشلا سلجم ذختا
 رعش ائيح « الثم ١1 ةنسلا يفف . تاحوتفلل لاما لاجير رامثتسا ةءاسأ دض محالتم ممصت لك

 لاوزلا ةعيرس تامواقم

 ىردج نودر
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 رظحي نا رثآ « اهيف مهمادقا أوتبث ام اذا « ةلودلا تاكلتم يف مهفرصت ءوس ةبقارم نع هزجعب

 يتلا ة بجرحلاو ةيقيرلا كالمالاو ةنمثلا نداعملا مجائم اهب ينعا < تاكلتمملا هذه يف لمع لك

 رهاظلا هزازثمشا نكلو . اينودقم يف < ( ”م«تم) « اسريب » كلملا قحس دعب ءامور ىلا تلقتتا

 ىمظعلا تاعازنلاب لبقب نإ نم هلقا وا « زعوب نا نم هعنع ال ةديدج ةيعامتحا تاقبط زورب نم

 يداصتقا رايتعا يا سمان انسلو , ةيطسوتملا ةيوطا مالا هاف ! ايو ل تع احا علا هت يتلا

 . ةيقولسلاو ةينوفشنالا تاكلملا دض بورحلا وا نيلوالا نيتيقنوبلا نيبرحلا بامسا يف هنزو هل

 يف امور تبسك دقف : ةبيط راق تطعاو تعلدنا دق بورحلا هذه ناف كلذ نم مغرلا ىلعو
 يف « ةريخالا بورحلا ترفسأ اك « ابنايساو امنيدرسو املقص « كلاثلا نرقلا ذنم « نييلوالا

 . يجنالا قرشلا ىلع اهترطبس طسب نع 6« ١1١4 ةنسلا ىتحم 9 ةنسلا نم 2« ةنس نثالث

 نراف . حلاصملا ءادت ىلا ءاغصا رثكا انذا « ةيناث ةوج نم « هسفن خوبشلا سلجم راعا دقو

 مايا يف قرشلا 5 اهساالو ]ا تال| 1غ: ان روغوح مايا يف اهقيرفا يف ةفظوملا لاومالا سوؤر

 نيب ىتح « اضيأ ( عرفت رثكاو مظعا « ةيلاطيا ما تناك ةيئامور « 6/»/241/8 تاديرتيم
 ءىدتبت نياو اهنع عافدلا فقي نيا نكلو . امامها ىلع ريخالا اذه مدقي نا نم 4 خويشلا سلجم
 ف « يركسعلا عسوتلا ىلع امروتحم حبصا دقف ؟ ةديدجلا ميراشملل ةمدقملا ةدعاسملا

 ةرم نم رشكا مدخي نا « خوبشلا سلجم فارتعابو <« يروبجلا دبمعلا نم ريخألا نررقلا
 . يداصتقالا عسوتلا

 سلجم ةيطارقوتسرا يف « نوقوفتملا » لاجرلا اهريثي ىتلا ةيعيبطلا كوكشلا ناف كلذكو
 ةيقينوبلا برحلا ذنم يا < ركبم دبع ذنفف .لاجرلا ءالؤه لمع لش ىلا تلصوت الق خويشلا
 قلعتب نوعتمتملا « ىرورصتتملا ءامعزلا هلكشي يذلا رطخلا ةيطارقوتسرالا هذه تسمل « ةيناثلا
 .تاذلاب يه اهيلع يا < ةيروبجلا ةمظنالا ىلع « مهشويج صالخا نم نوقئاولاو ةسمحتملا ريهاجلا

 ةجاحلا وعدت نيح مهيهاوم ىلا ءوجللا يف « ةيعرسللا نم صاقتنالاب ىتح « ىناوتت ال اهنكلو
 ًاريثك و .ًالثم سونايليما نوببيش يف اهتقث مضو كاذ ذا تعاطتسا ام اذا ًادج ةديعس < كلذ ىلا
 يذلا < رصيق ىلا تدئسا نيح اهل ثدح ا « همعلا وا للكلا لعفب « ًاضيا ءاطخنالا بككترت ام
 يتلا, بلألا ءارو ام ايلاغ ىلا ةفاضالاب « ةينوبرانلا ايلاغ ةرادا  دخأم نم رثكا هيلع ال ناك
 نا « رصيقل « ءىجافملا رارقلا اذه ماتا دقف ©« تاوئس سمخ ةدمل هيلا اهترادا بعشلا دنسا
 يأ هيراتلا ل سس ارط ناك ام لك ىلع « ايلاغ نم ىقبت ام هعاضخاب « لصحي
 سفانتلا قلخ ىلع موقتف عقاولا يف تدمتعا ام ابلاغ يتلا ةسايسلا اما , تاقوجلاو ةورثلاو دجلا
 ناف ؛ هريغ فصم ىلا ةنلق ر دل نقده قروب لورعللا ص ةنئيملاالا دنعو « حومطلا يوذ نيب

 ةرادال < البق لض نب ءلضر وهو « ١54 ةنسلا يف « ًالثم سونينيمالف سويتكتيوك .ت رايشخا
 نابيجتسي « 154 ةنسلا ىتح نانويلا يف هءاقباو « سماخلا سوبليف ىودقملا دض برحلا نوؤش

 نكلو . 7٠١9 ةئسلا يف لعسنه ىلع رصتنملا نويبيشل ديجم سفانم داتا يف ةبغرلل بير امود

١1 



 « اليسو سويرام - « ةيلهالا برحلا ىوس ًانايحا امل جرخم ال يتلا « تاسفانملا هذه لثم
 لثفف رصم لثم اما 4 هنم دحلا ىلا ال مسوتلا يف ةعرسلا ىلا يدؤت - الثم رصيقو سوببموبو
 ديزملا ظاقيا هنأش نم نال ةيروبملا مايا يف ققحتي م « دبعب نمز ذنم جضانلا « اهض نا ذا ذاش

 . ةوقلا نم ريبك بناج ىلع هققحي نم لعجو عماطملا نم
 ال ةيروهخلا امورل ةيجراخلا ةسايسلا نرا 6« فورظلا هذه لثم يف « يهدب

 انيلا همحوت يذلا ةمظعلا رارمتسا ىلع « اهتايئزج يف اهملا نرظن ام اذا < يوطنت
 نسحي يتلا بيلاسالاو ةسوردملا ةقيمعلا تاططخلا اهلا وزعن نا ًايرغم ودبيو . ةيحطس ةرظن

 نرامورلا نأب ديكأتلا الثم ( /2هوونم/ ) هيوّسوبل باط دقف .ةلمحلاو فنعلا رادقم نييعت اهبف
 ايناث هّلك ملاعلاو ًآلوا مهناريج لالظا ىلا ةقبقحلا يف اوفدهو < ءيث لك مهل عضخي نا اودارأ د

 دق يتلا مهتيسامولبد نع همالك يف « رصاعم خرؤم نم رثكحأل بيطيو . « مهعئارش ءيف يف
 اهعئاقو مارتحا ضرفي يتلاو « ًادج ةعفترم ةيواز نم « ماعلا خيراتلا لوح باطخلا » اهفدهتسي
 هنكلو . « ةيليفابكام » ةملكي اهددصي ركفي نا « ةقد رثكأ اصحف ثحبلا ءاماع ىلع
 يتلا < نايحالا بلغأ يف ةشهدملا « تاجرعنملاو تافطعنملا نايبت كاذنبح ثبعلا نم حبصي
 . اهلعف اهبف لعفت ةريثك ةيدرفو ةيعامج تاريثأت نا ذا « اهفصت

 ًانايحا نوماستسيو ةفزاجملاو مادقالل انايحا نوعضخي نيينامورلا ماكحلا .نا يه ةقيقحلاو
 ةمعن ىلع اولصحي /:مبنآل ريدقتلا ف ةميسج ءاسطخا نوبكتري دقو . زخم خارت لك ىلا ىرخأ

 نم نولّلقي وا ابفات اًئيش نوشخي دقو « ةبهلإ ةيانع ةيأ نم ابعوقو لبق رومالا كاردإ يف ةمصعلا
 « ةبتاؤملا فورظلاو اهتأشن نيبت « هيلا اوراص ام انفرع نا دعب « موبلا لهسي يتلا راطخالا ةيمهأ

 ةيصخشلا مهحلاصم نيب مهتيانع تاناكما عيزوت مهيلع بجوتي . دهج ريبك نود اهتلازال « ةلمبملا
 .اهكبنت وا اهلقرعت يتلا ةيموبلا ثداوحلاو ةيجراخلاو ةيلخادلا مهتسايسل ماعلا ططخملاو ةريثكلا
 نماضتلا قيقحت ىلا ًادبا نولصوتي الو « رخآآ ىلا ليج نم « ًايعاوال ًاروطت نوروطتيو
 ةئيهلا نع مالكلا انرصح اذا « مهو « مهاوسك لاجر راصتخالاب مبف . دحاو ليج يف لماكلا
 ة”دع ىلا ابلمع دنع لجر +٠“ نم ةفلؤم ةيعمج « ىدم اهلوطاو ةيلوؤسم لقثأب ضبنت يتلا

 . ريصقتو ددرتو ضقانتو راببنا نم ديداحتلا هذه همزاتست ام لامهإ زوجي الو « نورق

 . بسحف ةفداصملا ىلا هتبسنب لقاع لجر يأ ىضري نلو « ةعقاو ةفقيقح مهلعع نا ديب
 تافص ةقبقحلا يف يهو « امورا ترفوت يتلا ةيركسعلا ةادالا تافصب رارقالا يلا للاب بجيف

 . دوهعلا ضعب يف تزربو ةداقلا ضعب اهب ىلحت ةردان

 اهتأشن ىلا ةدوعلل انب ةجاح اًنودف . امور ءادعا رقحن نا طاتعالا نم

 لئاسولا اهيدل تعمجت نا دعب ىتح « اهئاي ريكذتلا انبلع بحي « ةعيضولا

 نهور ضقانت

 ةيركسعلا ثراوكلا

 ١1 اهتيروطاربماو امور -م



 . مهتوقب نابتسي ال ءادعا تبجاو ام ابلاغ « ةيوقلاو ةريثكلا

 تبجاو يتلاكلت ا بيلع ةماحلا بورحلا هذه لبسا نإ لوقلا ةرهاظلا ةطلاغملا نم لعلو

 ىدبا ام اذاف ؛ ردنكسالا حتف دعب تسسأت يتلا تايكلملا يا « ًاداجما ءادعالا رثكا اهيف

 «لافيس وئيس» تكرعم تقبس يتلا تايلمعلا يف لقا « ركصذت ةمواقم يموقلا ىودقملا شيجلا

 دعب ايزينغم يف « ريبكلا » ثلاثلا سوخوبطنا قولسلا ةطلس ترابنا دقق « نيتمساحلا« ةدمب ذو
 دالب ىتح كيتايردالا ءىطاوش نم اقالطنا ةليوط ةريسم ىوس ةينامورلا تاقوجلا نكت ! ةلمح

 وا يناثلا سوبليف لاثما نم ةداق اهسأر ىلع نكي ل يتلا ةينيلطا شوبجلا ناف عقاولا يفو.ايديل

 . اهيضام داجا ىلع شيعت تناك دقف . فصنو نرق ذنم دوجلاب تبصا دق ردنكسالا

 ًادوص اودمص دق « بعشلا دانع وا ةداقلا دحسا ةباحن لضفب « نيريثك نيرخآ ءادعا نا ديب
 اماوق ديعتست نا ًانابحا ةزجعم ا بورض نم ناك ةيودم مئتازه اهي اولزناو امور ماما ًآاليوط

 يتلا « اهيف ةراسخلا ةحادف بيسب مئارهلا هذه رطخا ىوس (:هبممو انآك ةعره تسيلو . اهدعب

 85٠٠٠ لصا نم ريسأ ٠٠١١1ءاو ليثق 70٠.0٠١ ب رداصم نم انيدل ام لضفال ًاقفو «ردقت

 ! ميارلا لعبته راصتنا نيتنس نم لقا يف <« اناك ١تناكو , ًابيرتقت ةكرعملا يف اوكرتشا يدنج

 هنا انل حضتي « هرغنآ ىلا هلوا نم هانضرعتساو يركسعلا ةيروهمجلا خيرات ىلا انعجر ام اذاو

 ماما اينابسا يف ثدح ا ةيقيقح يزامغع اهضعب ناك تابكتلا نم ةليوط ةحئال انل مدقي

 ماما « جناروا » فد © « ةتروغوج » ماها ايقيرفا يىفو 4« « سلامون » يف « ريستلسلا »

 , « زاوتوتلا »و « ريمسلا »

 ةيلباقو ةنورملا وبف <« بلصتلا هبلا وعدي ام ردقب <« باجعالا ىلا وعدي ام اما

 برح ءىدتبت ىنرا ردانلا نف . خيراتلا اذه اهنع نهرب يتلا فيكتلا

 يف ترخأت نوكت دقو « مزاللا تقولا يف ةدعتسم ريغ امور نوكت دق : ةقعاص تاراصتناب

 بيلاسأب ةرغ نيح ىلع تذخأ وا فيعض دئاق ىلا اهتدابق تدنسأ وا لاتقلا ةحاسىلا اهاوق لقن

 اهدوبجم مظنت نسحت «ةتوافتم ةعرسب اهنككلو ,ةيفاك ةربخ اهتربخ نا اهقبسي م دالب وأ ودع

 ةطخ. وا ةيجيتارتس دمتعتو ركتبتو ابحلست ىلع حالصالا لمخدتو ءفكلا لجرلا فشتتكتو

 حجنت مو - باوبالا هدمه عيمج اهيلع اودس نيذلا توديحولا مه نويترافلاو : ةديدج

 . ابحتف يق « ةيروهملا دعب « اهسفن ةيروطاربمالا

 مئادلا فيكتلا

 ىلع بدهملا سرتلا ساستقاك : ةعونتمو ةريثك عقاولا يف تناك ىلا تاسابتقالا كلذي دصق دقو

 يف ةتيثم ةرماض ديدح ةعطق وهو « « نييقمسلا » نع « موليبلا » سابتقاو « نيبلاغلا نع ةلاطتسا

 ىلع « ةنزاوتمو « نيتنثا اهنم لمحي نا يدنج لك عيطتسي ثيحب نزولا ةفيفخ بشخلا نم قاس
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 سابتقاو « ءادعالا شيج ىلع ديلاب اهؤاقلا نكمي ثبحي « ابيرقت نيرتم غلابلا اوط نم مغرلا
 « ناسرفلا ةحلسا سابتقاو « نييريبيالا نع « ًارفشو ًادح لامعتسالل حلاصلا «ريبمقلا رجنجلا

 ةليقثلا ةيبرحلا تالآلا سابتقاو « قيرغالا نع نيتملا سرقلاو حردلاو نيثدعملا نيدحلا يذ حمرلا

 نوؤش نع ءيش لك ءدسلا يف ثوابجي نامورلا ناك الو . نيج نعو ًاضيا قيرغألا نع

 نم ريبك بكرم ةعانص اواثتمي نا « ىلوالا ةيقينوبلا برحلا لوايف«مهيراجن ىلا اوبلط دقف «رحبلا

 « ةينيلحلاو ةيجاطرقلا شوبجلا رارغ ىلع «اومدختسا دقو . مهيديا يف عقو ءادعالا بكارم

 ًاناسرف : ةكرعملا يف ةبموقلا موبيلاساو مهتحلساب نوظفتح نيذلا ءافلخلاو ةقزترملا نم تادحو

 رصيق مهمدختسا نييرايلابو نييتيرك نيلابنو « لعبينه ىلع بلغتلا نويييشل اوحاتا نييديمون
 سكيروتيجتسرف ةضافتنا نأبا نيينامرج اناسرف مث « نيبلاغ اناسرفو « ايلاغ ىلامش يف ىتح

 اورضحا ناب «لاح لك ىلع ىربك ةدافا اود « اورماغ مهنا لب ال , ىربكلا 1/6: عقل مدب

 . اهسفن ىلع ةبولغملا ةجاطرق نم اهوماست برح ةليف ايسآو انوبلا ىلا

 ضعب ىلع « ينامورلا شيجلل هسرك يذلا ريبشلا ثحبلا يف 4 اضيا ددش دق بيلوب نكلو
 « ةئعتلاو دينحتلا تلمع يف ىلحتت تناك يتلا مظنتلا حور صاخ عونب حدتماف . ةزيمملا هتافص

 طاحيو يماظن ركسعم هل دّمشي نا نود « ةدحاو ليل ىتح < شدجلا فقوتي ال نا ىلع صرحلاو

 اهززمت يتلا ماظنلا ةوقو « ةلمح لك ءدب يف دونجلا اهمسقي تلا نيميلاو « كابحو ردحنمو قدنخي

 « تآفاكملاو « يناثلا نرقلا نم لوالا فصنلا ىتح « توملاو عرقلا اببف امب ةمراصلا تايوقعلا

 , رثآملا نم ةرثأم ىتا دق ابلماح نا نينطاوملل نهربت يتلا « ةيفرش ةحلساو ةمسواو اناجست

 تاداع ىلا دوعي ما نامورلا ىلا بسني كلذ لك ناك اذا ام ةقرعم ةقيقحلا يف دون انك كو

 فنرا نم دعبا انتبغر نكلو « ىطسولا ايلاطيا بوعش نم ةريثك بوعش نيب ةكرتشم
 . ةدنك) ةباجا ىقلت

 نا ىلع ةلالدلل اهنع ةلثمالا ضعب يفكت يتلا ةينقثلا تاتيسحتلا ددصب دادزب اندكأت نا ديب

 ”تقؤم جالع فاشتكا ًآلثم اوعاطتسا دقف . تابجلا ىتش نم سابتقالا ىلع اورصتقي ل نامورلا

 نم مغرلا ىلع ةدايقلا ةلبسو ةفيفخ نفس ءانبب مهمايق نود لاح يذلا ةيرحبلا مهتربخ ءوس يفالتل

 فلؤت ةريبك بيلالك يهو « « نايرغلا » « ةياغلا هذه < اوركتباف : ةجاطرق نفس نع اهسادتقا

 بارتقا لعفي « ةيرحبلا ةكرعملا لوحتو اببلع ابطوقسب ودعلا ةئيفس دمحتو « ًاقيض ًارسج

 راصح نف اوسرام دق مهئاف اضيا اذكهو . ةيرب ةكرعم ىلا « ىرخالا نم ةدحاولا نيتنيفسلا

 تايلمع تسيلو « ةرصاحلا ةنيدملاب ةطاحإلل ةلئاه ةزبجا ىلع ىوطنا ام اريثك تباثو يماظن

 رهشأ ىوس رصيق دي ىلع ايزيلأ » راصحو سونايليما نويديش دي ىلع سنامونو ةجاطرق راصح
 ةروصب الا ررقي ال « ايرورض ادب ام اذا ىتح «.يلاتلاب يئابنلا موجحلاف : طقف ةفورعملا ةلثمالا

 اوفيك دق مهناف « صاخ عونبو « اذكهو , ةعاجملا مهتكبنا نيرصاح ىلع ةجيتنلا ةنومضم

 . ةقوجلا يا « ةيديلقتلا ةيركسعلا مهتدحو
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 يف ةقوجلا ةفرعم مويلا نسحن < « فيل - تيق» و « بيلوب » لضفب
 يذلا حاجنلا موقيو ؛ ىلوالا اهتفص يه ةنورملا . يناثلا نرقلا لثاوا

 هذه ىلع لصح هنا يف « ملاعلا يف شيج- لوا ينامورلا شدجلا نم لعج

 . ةيالصلاب رارضإ امثود ةنورملا

 « ةيداعلا دينحتلا فورظ يف لجر «  45.٠ ةقوجلا دارفا عومت ةلآض يف ةنورملا هذه زربت

 ةدحاولا هذه "مف عني ام كانه سيل نا لاح يف « ايتدامق لبس ام  ةجاحلا كلاع نا” ءواو

 . ىرخأ تادحو.ىلا ةساسالا

 نع ًالقتسم ةبراح ا ىلع ًارداق ًاريغص أشيج فلؤت يبف . يلخادلا ة قوجلا عوتت يف زدبتو

 لاتتلا ةئوق <« لجر ”م١٠ و +٠٠.” نيب مددع حوادتيو « اهيف موجهللا ةاشم لثيو . هريغ

 تاشوانملا يف ؛« لجر ١١٠٠١ مهددع غلابلاو ةفيفخ ةحلسأب نوحلسملا « ةاشملا مدختسيو . لوألا
 مفتو . هلوصح دنع نوراوتي يذلا مادطصالا ليق ودعلا ةوق ةعرعز نولواحسف «ةيلوالا

 ل ا ل و
 ةبدتك ةفلؤم ءدسلا يف تبراح دق اهنا كس ال لجا . ةيقبقحلا ةاثملا ةدحو ةئزحت يف زربتو

 ثلاثلا فصلا دونج ةحلسأ يف حمرلا لحو . طوطخ ةثالث ىلا نآلا تعزوت اهنكلو , ةصارتم

 ًانيرق لضفاو انس ربكأ مهنكلو نيرختلا نيفصلا دونج نم اددع لقا ءالؤهو « « موليبلا » لحم
 . طايتحالا رود نوبعليو

 : ةمسايللا تاراصتنالا ةادأ

 يناثلا نرقلالثاوا يف ةقوملا

 اذه نوكتي دق لجا . ةبيتك نيرشعو جاوفا ةريشع ىلا طوطخلا هذه نم لك مسقت يف زربتو
 د”دحت دق جاوفالا مظنت نا ديكأتلا ىلا مويلا نوبهذي نيرصاعملا نيخرؤملا نا دبي « اعدق مسقتلا
 يف اهضعب نيب ةئيعم تافاسمب ةظفتحم اهزكارم جاوفالا لتحت . ةيناثلا ةيقينوبلا برحلا نابا ايئاهن
 ةكرعملا فص لك لخديف «جنرطشلا ةعقر هبشب ام ةفلؤم ةثالثلا طوطخلا يف مظتنتو دحاولا طخلا
 ةدناسل لقتنيو فورظلا تايضتفل آقفو جوف لك فرصتيو <« شيوشن اود « مزاللا تقولا يف
 . ودعلا ةببج يف فعضلا طاقنو ةكرعملا ةحاس نوجش رامثتسال وا: نهولا مهيلع ودبي ناريج

 ةريهش ةحفص يف « بملوب ددشيو . ةفوملا ىلا يمتني يذلا هسفن درفلا يف ًاريخا زربتو
 ةلوهس ىلع «ةدماجلا ةينودقملا ةبدتكلا ىلع عيزوتلا ةنسحلا ةعومجملا هذه قوفت اهبف رّسفي ىرخأ
 تاراصتتا ةقيقحلا يف يه ةقوجلا تاراصتناف . يدنج لكل نيتكورتملا ةهدابملا ىلعو ةكرحلا
 وأ ةيصخش ةرشابم ةربخ تالملا بقاعتو بورحلا ددعت مهارثأ نيذلا اضيا اهدونج- نم لك
 يذلا هسفن ردقلابو « هلاجر يف وا هتادحو يف « مدق شيج يأ ققحي لو . حالسلا قافر ةربخب
 تافصلا نيب قيثولا فلاحتلا كلذ « يناثلا نرقلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا يف يروهملا شيجلا هققح
 ًاعافد ىربكلا ةمحضتلل نيدعتسملا نينطاوملا شيج- يف اهسفن تافصلاو نهتم شيج يف ةطسوتملا
 . ادبا موديل ناك ام فلاحتلا اذه نكلو . هداجمأ ىلع ًاظافحو نطولا نع
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 دبعلا اذ ىه يف ىتح صقاونلا ضعب ىلا ةراشالا بح هنا كلذ ىلا فضأ

 . مظعلا

 نرا آالثم ةطلاغملا نم واخي الف . نيحلاو نيحلا نيب الإ هتروطخ زربت ال ام صقاونلا هذه نم
 . يقيقح لوطسا اهيدل نوكي نا نود طسوتملا ةيروظاربما ىلع تظفاحو تلوتسا دق امور

 ةيبونجلا ايلاطيا ندمب ًاصوصخ ةناعتسالاو هب ىلحتت يذلا مزحلا لضفب «لوطسالا اذه تدجوأف

 كنم ؛ اهيلاع نكلو . آلثم ةجاطرق دض اهبرح يف « هيلا ةجاحلا تسمل نيح « اهتعضخأ ىلا

 قرشلا يف دضع نم رثكأ نع  دجت ام ابلاغو - ثحبت نرا « ةينيللا تادكلملا دض ابعارص
 فضا . صاخ عوني سودوركو يمومأغربلا سوئيفوا وا لاتطأك ءافلحلا ضعب ىدل « هسفن

 ضرعتت دقف كلذل . هءانب تضرف يتلا ةحاحلا لاوز دعب لوطسالا اذه دبعتت ال اهنا كلذ ىلا

 ام ًاريثكو . 4 ةنسلا يف هنش يذلا موجحلاب تاديرتسم امل اهريد يتلا كلتك ةملؤم تآجافل

 ةنصرق اهب ضبنت ةئيرج تايلمح مظاعت نع « انايحا رطخلل اهنيو# ضيرعتب ىتح « ىضاغتت
 نمالا ىوق تخارت اماك « قرشلا طسوتملا ضوح يف ةيرشبلاو ةيعيبطلا فورظلا اهروبظ عجشت

 يهو « ةمواقملا لئاسو اهيدل نا ملعق يبف . ةلوثمأ ةيأ نم دفتست مل اهنكلو . ةرطسملا ةلودلا يف

 ىلع لكت امإ يبف . رمتسم دهج- لذب ضفرت ا.نأل « ةعطقتم تارتف يف نكلو « آلمف مواقت

 « ةيركسملا اهلامعا ضعي هب تفصتا يذلا ريخأتلا نم مغرلا ىلع « رغنآ ءيش لك لبق اهشومج

 نا نمو « ةينابسالا اهتاكلتم؟ لاصتالل ايليسرم عم اهفلاحتب « ةنس نينامث ةليط « اهئافتكا نمو
 ةيناقلبلا نانويلا لالتحال ةيفاك ءاضيا لوطا ةرتف ةليط « احل تدب دق «تنارتوا»ةانق ىلع اهتدابس

 يف ىرخالا هراذعا هل تناك دقف ردنكسالا اما . ديعبلا قرشلا ىلع « اهقيرط نع « ةرطبسلاو

 . نيتيروطاربمالا هتراداو هتيجستارتس يف ةيرحبلا ةيحانلا لاهإ

 لوطسالا : صقاوتلا

 ينعن انسلو . ةسومام اهجئاتن نوكت ام أريثك تائيس ىلع ةدايقلا مظنت يوطني

 نينثا نم دحاو دوقيو بئاتكلا نودوقي نيذلا ةّنملا داوق مهبف نب طابضلا راغص انه

 تاناض نكلو . هدونجلا لضفا نيب نوراتخم مهلكف : هنم ًاءزج هتييتك فلؤت يذلا جوفلا مهنم

 ناسرفلا ةدحو يف نومدخم فار.ثالا ةقبط نم نابشلاف . طابضلا رابك يف رفوتت ال ةلثاملا ةربخلا

 نييركسعلا طابضلا رابك ىقتني مهنبب نفف كلذ عمو « ةاشملا ةدحو يف ال « ةماعلا ناكرالا يف وا

 نوئيدم صاخ عونب ءاسؤرلاو . ةقوج لك يف ةتس لدعم دئاقلا مهنيعي وا بعشلا مهبختني نيذلا

 . ةاضق مهباختنال مهتدامقب

 ةداسسقلا

 ناب دئاسلا ماظنلا حورو ديلقتلا ىضق دقف : دحاو شيج يف ىتح ءاسؤرلا نع انه مالكلاو

 تناك هذه .موي دعب موي ةبوانم ةدايقلا نالتسي « انينعي ايف نيلصنقلاك « نينئا ماد اونوكي

 « ةمظتنم ةروصبو « قحال تقو يف الا دنتسي لو 871١ ةنسلا يف « انك » ةكرعم يف ىتح لاحلا

 دانساب يضاقلا ماظنلا ريذاحم يفالتل دحاو نآ يف ةددعتم تاهبج ىلع ةلصاحلا تايلمعلا ةجح ىلا

١١ 



 لدبتسي « ايئدبم « سيئرلا اذه ناف رمالا نم نكي امبمو . لقتسم سيئر ىلا شيج لك ةدايق
 تادابقلا عيزوت يف هتىاك لوقيو تاباختنالا هجريو رهسي خوبشلا سلجم نا لجا . ةنس لك

 ثتسدل ريبادتلا هذه نكلو . خلا 2< هنع وه ىمري يذلا يضاقلا ةيالو ةئس نم شكا « ددمب »و

 لجرلا ىلا ةرم نم رثكا زكرملا اذه دنسي نأ لوقعملا نع ابيرغ ناك املف . ةتقؤم ريبادت ىوس

 « نيتنس لك « نيديدج. نيلصنق فاشتكا بجاولا نم"حبصا « ليوط دمأ دعب ىتح « دحاولا
 «ثاعمتجلا نم عمتجم يا تاناكما قوفت ةزجعم يرمعل هذهو « نيدمج نيدئاق امهلعجي اب نايلحتي

 يذ سايقلا اذه نم امورل بربم الو .مبنيبعت يف علض يأ ىرخالا لماوعلل نكي ل ولو ىتح
 ًاماق نيرجاعو « [سلاغ ةربخلا ىليلقو « لاوزلا يعيرس ءاسؤر بقاعت اتأف : نيدحلا

 حاملإ اهرطضي نيذلا ةداقلا ضعبب « ةيروهملا اهمظنل « لثمتي يذلا توملا رطخ اماو ؛ انايحأ
 . هلالتحاب مهل حمست نآل وأ ًازاتم ًاركرم مهتلحت نأل فورظلا

 ديتحتلا ىلع هلبخدي يذلا روطتلاو « دونملا ددع ةلضعم تسل

 5-5 1 8 15 يقبقطا دوتحلا ددعو ديلحتلا
 ٠ ةرهاظلا هذه نم ةروطخ لقأب

 يف ةميدق ةداع هيلع ترج ام ىلع زكترملا نولاقلا نإف . ًايرظن ةلوبسلا ىهتنم يف ءيش لك
 نكمي_« ةرشع ةعباسلانم ءادتبا ©« نطاوم لك نا ىلع "صني « راطمالا لصف ءانثأ شيجلا حيرست

 رشع يفو «ةاشملاتادحو ىدحإ ىلا ىمتنا اذا ةمح رششع ةتس يف كارتشالل ةمدخلا ىلا هتوعد

 ةلاك طيترتو - ماوه ىلع لصانقلا راتخيف : ناسرفلا تادحبو ىدحا ىلا ىمتنا اذا تالمح
 كلذ ىلا فضأ . مهتويج مبنم فلأتتس نيذلا لاجرلا - رايتخالا موهفمب (قاقتشا « ةفوج »
 ًاقافو ابيب ,نيطتترملا نييلاطيالا تاعامج نم نيدنحما بلط قح اهسفنل تظفتحا دق امور نا

 ىلري © شبجلاب مهقاحتلا دعيو ؛ ةينامورلا ةينطاوملا قوقح اوعتمتي نا نود ةفلتخم ةمظنأل
 .لجأ . اهيلإ يلعف مامفنا امنود تاقوجلا بئاجس ىلا نوبراحبف <« نامورلا نم ءاسؤر مهيلع
 « ةماعلا ةحلصملا نكلو (؛ ةلمتحلا امور تابلطتم « مهددعب قلعتي ايف « دادحت صوصن كلانه
 ةيركسعلا ةمدخلا أديم ناف « كلذل , اهزواجتب امل حمست «آلثم وزغل ايلاطيا ض"رعت لاح يف

 عبس يأ « 90ه ةنسلا يفف . ةريزجلا هبش:يف رارحألا لاجرلا ةفاك ىلع هلقثب ءوني ةيرابجالا
 «لجر ٠٠٠ ٠,٠٠١ مهتئبعت نكسملا لاجررلا عومج غلب« ةيناثلا ةبقيثوبلا برحلا عالدنا لبق تاونس

 . ابيزقت ينامور نطاوم 75+ ٠٠٠ مبنم

 ندملا يف ابك هرثأ ةيلاملا تابجاولا عقول نأل « ةيرظن ةمخضلا دادعالا هذه نا ديب
 « يصخشلا هحالس تاقفن لّمحتي نأ « ةبج نم « يدنجلا ىلعف : اهسفن بابسأللو « ةينانويلا
 ًامازا ءابنغالا ىربو ؛ ةاغملا عسمل ايواستم لعجو ركاب دبع يف نقأ بترم نم اهديدستب هلقأ
 ودبي مهنا وأ « رطخلل برحلا اهضترعت يتلا مهتاكلتم نع اوعفادي نا « ةبناث ةبج نم « مهيلع
 نروسخ ال ءارقفلا تاف كلذلو . ابنع دوذلا يف « داقتعالا دوسي أك « عافدنالا نم اديزج
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 ةئبعتلا ايف رقت « ةدحاو ةلاح ءانثتساب « لوطسا كلانه نوكي نيح < لوطسالا يف الإ

 ردكإ * اهرتتخ نا ةود « ةلاخا هلع نرلوونملا هحاو قو 4 بارطضالا ايبجوي ىلا ةمانلا
 « مهتورث بسحي « نومدقبف نورخآلا اما . ةورذلا ”يلاغلا رطخلا غلب نيح « مه ةنسلا يف « ةرم

 . ناسرفلا تادحو دونج ءايرثآلا نمؤي ازبب « ةمموجحلا طوطخلا ةاشمو ةفيفخلا تادحولا ةاشم
 ةماع فئاظوب مايقلا وا ةماعلا ناكرالا يف ةمدخلا اضيا نوعيطتسي ءايرثالا ناك ا#مل نككلو
 ءابعالا مظعم عققو . اصقان ماودلا ىلع ىقبي نينطاوملا ناسرفلا ددع ناف < دينجتلا نم مهبفعت
 ابيلإ يمتني يتلا ىطسولا ةقبطلا ىلع « ًاضيأ ةيكيسالكلا نانويلا يف اك « عقاولا يف « ةيركسعلا
 . نوك"اللا نوحالفلا

 ٠ بضني ال ًانيعم تسيل ةقبطلا هذه نا يهيدبلا نمو

 ابيبلا ”مفي' « نطاوم ١م ٠٠٠١ يأ « ايونس تاقوج عبرأ عمجت « ةيداعلا فورظلا يف
 ءادتبا تدادزا دق ةجاحلا نكلو . ناسرفلا تادحو يف امس ال < ليلقب اددع رثكأ نويلاطيا
 ؛ةقوح نيررشعو ًاسمخ « برحلا هذه نابإ « تاقوجلا ددع غلبف . ةيناثلا ةيقينوبلا برحلا نم
 تست »صن فلؤي ثيح 0 ةنسلا قحو «اهراز وأ برحلا تعضو نا دعب « ردانلا نم سبلو

 الو . يلامجإلا ددعلا يثلث غلبت تح نيبلاطيالا ةبسن دادزت انيب 4 لجر فالآ ةسخلا اهدارفأ زراتب انس الاخ < الر ىلع اي دا يع همر نينا نا اي حاج
 تلصوت قتلا دادعالا « لاتقلا ةسحاس يف « زواجتت كراعملا يف كرتشت يتلا ىوقلا نا كلذ ينعي
 مو ... شيجلا خلبي ثيح « اهنيب تماق يتلا تاعاذنلا يف ةيئيلهلا تايككلملا لبق نم الا
 ىلع قوفتت نا ثبعلا نم تربتعا دقف ةيعونلا ىلع ةزئاح امور تناك املو . ىلعأ دحك
 تك تعمج دق تناك ةيسرافلا ةيروطاربمالا نا يف ًالثم بير نم سيلف : ايددع اهموصخ
 اهرطضا دق « كلاثهو كانهو انه اهبعيراشم ددعت نكلو . أديعب ًازواجت دادعالا هذه زواجتت
 دقام هسفن وه امور ةيانع نم ديزملاب يظح ام سيلو . تاهبج ةدع ىلع براحت نأ ىلا
 نءا (مومج ايلاطياو اينايسا يف يقبت اهناف اذكهو . ةيمهأ اهمظعأ مويلا هربتعن نا انيرغي
 اهمتأي الو : ريخألا اذه ىلع اهترطبس هيف طسبت يذلا هسفن تقولا يف يحالا قريشلا يف ابنم
 هبشأ ىوقلا يف يّلكلا اهداصتقا نأل « ايلح مهيلا قفوتت نيذلا ءافلخلا نم ىوس مزاللا دضعلا
 ًاضيا ةليقث رئاسخلاو «ليقث يلامجالا دوهجلاف : رمأ ريبك كلذ تحت سيل نكلو . انايحأ ريتقتلاب
 , اهءاصحا عطتسن مل ولو تح

 ىلع يوطني هنأل ةيباسحلا قئارطلل عضخي ال لماكلا ةلضعملا ليلحت نا « كلذ ىلا فضأ
 بجاولا اهب مسني يتلا ةيساقلا ةفصلا كلت وه رهاظملا هذه رطخاو . ةريثك ىرخأ رهاظم
 ىلا ةدوع امنود « ةدع نينس مودت راحبلا ءارو تالح يف كارتشالاب ىطسولا ةقبطلا ىلع يضاقلا
 دقو . ةيعاتجالاو ةيداصتقالا اهجئاتن رخآ ناكم يف نيئبنسو . راطمالا لصف يف لئاعلا تيبلا
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 نيتقوج« اناك » دعب « مهدحا مظن دقف . ةيركسعلا جئاتنلا ضعب ىلع لوصحلل ماكحلا اهنم دافتسا

 ديدجت اذهو : نسح كولس نع اوتهري ام اذا نوقتعي ةلودلل مدايسا مهبمدق نيعوطتم ءاقرا نم

 دقف . لامآلا بيخت 0 هجئاتن نا نم مغرلا ىلع ب | هذه دعب هبلا داعي نلو لبق نم هب عمسي مل

 مظني نا لبقو . ةقزترملاو رحبلا ءارو ام ءافلحو نيلاطيالا نم ديزمب ةناعتسالا دعي ايف رثوأ
 ةيروهمجلا امور تحتف « ملاقالا ناكس ةطساوب ةيروطاربمالا نع عافدلا يروطاربمالا دبعلا

 . نامورلا دب ريغ ىلع « ةيروطاربمالا هذه

 يهاكفلا ديلقتلا ايلا لقن دقو . ةبفاك نكت مل تاجالعلا هذه نكلو

 ضعب بلط « يناثلا نرقلا لئاوا ذنم « نانوبلا يف ؛ ىزغم تاذ ثداوح

 نم ةداح تايكشت ةئلاثلا ةينودقملا برحلا دينجتلا راثا اى « حاحلاب مبحيرست تاقوجلا دارفا
 داسيا نلواح نيح شيجلاب نركفي تايقيرغالا تناكو . ةرم نم شكا مبسفنا لاجرلا رابتخا

 .دحاو لح ىوس نبماما قبي ل « نهدوبجم قفخا امدنعو . نيكالملا نييفيرلا نم ةديدج ةقبط
 . ١٠ا ةنسلا يف ىلوالا هتيلصنق يف سويرام هقبط يذلا وه لحلا اذهو

 سورام تاحالصإا

 امطار ةيستفا# لبق ىزلو هللا لقي هيه كيربش نعال مالم قف سيؤزام ننرفأ
 ةقيرطلا هذه تفداصف . مهرقف ىلا وا مهتورث ىلا رظن امنود شيجلا يف طارخنالل نومدقتي نيذلا

 اذاو : دعب ايف ةدعاقلا تدغ اهنا ثيحي ريظنلا عطقنم احاجن ةبعامتجالا تاقبطلا عيمج ىدل
 « ةيئانثتسا تالاح يف الا قيطت ل اهناف < نوناقلا يف ةدراو ةيرامجالا ةيركسعلا,ةمدخلا تبقي
 اماطعا يتلا ةفلتخملا جئاتنلا ءارطا يف ةالاغمل ناكم الو . صاخ عونب ةسملهالا بورحلا يف

 . حالصالا اذه

 ىلع لبسو تافقوملا ددع عفر نكسملا نم حبصاف . ًاضيا ةينقت: تاحالصا تققحت دقو

 ىلا ريصق تقوب كلذ دعب تبتنا اهناو ايس ال دحاو نآ يف شوبج ةدع مظنت ديعب دح ىلا امور
 امهدوجو بابسا دونجلا حلست يف قورفلا تدقفو . نيبلاطيالا عيمج اهتينطاوم قح حنم
 ناسرفلا قرف دونج مهريغ نود ةقزترملاو ءافلحلا نماو . يلاملا مبعضو سكعت دعت مو تلحمضاف

 لاز ثيح ةليقثلا ةاثملا قرف يف نآلا ذنم نيئطاوملا عيمج مدخبسو 2« ةفيفخلا ةاثملا قرفو
 ىلا ةديدج ةيلخاد ةبعش ةفاضا يرورضلا نم حبصاو . ًاضيا ةثالثلا فوفصلا نيب ميدقلا زيستلا

 ةثالث ةثالث جاوفالا عمجي ةيرسلا تثدحاف : لجر ٠٠٠+ ىلا اهدارفا ددع عفر يتلا ةدحولا هذه

 نع تلزع ولو ىتح «لقتسم لمعب موقت نا ىلع «ابفاك ازيبجت تزبج نا دعب «ةرداق تحبصاو

 ةقبقحلا يف تناك دقو « هسفن رصبق ةقوج- « مظنتتلا اذه دمب < سويرام ةقوج تدفف . ةقوجلا

 تاوبص نوطتمي نيلاش ماما ةعنم امود اهسفن تدحو اهنال « ًاضيا « راك » يف سوسارك ةقوج

 ؟ ىدجا ةعنم يدبت نأ اهتقباسل نكمملا نم ناك له نكلو : لويخلا
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 ةيقالخا تاساكسعنا هقفارت ايعامتجا ناك يسيئرلا ليدبتلا ىرا دبب

 . ةقيمع ةيسايسو
 مويووتسي نيذلا_ ءارقفلا نيب الا < نيرماغملا ضعب ءانثتساب « نيحلا كلذ ذنم تاقوجلا دنحت م

 «ةيداملا مومحلا مبنع تصقا دق ةيركسعلا ةايحلا نا ثيح نمو ؛صاخ عوني ةمينغلا لماو بترملا .

 « موينطاوم نع مهقارتفا دعب « اوحبصاف . ايلاطيا جرا الصاوت رثكا مدنا اوكرملل ياف

 اوذفني فال نيدعتسم « مئاقلا ماظنلاو مئارشلل مارتحا نود نكلو « نيزاتم نيفرتحم ًادونج
 سيئرلا ىلا الا نروفرعتي ال « كملا بلق ىتح « مهنم بلطت ةمبم لك ىمعا دامقناب

 مهدأاق يذلاو ةيدنجلا يف مهطارخنا موي هماما نيمبلا اومسقاو هترما تحت اومدخ يذلا

 . رصصنلا ىلا

 .مهصالخا باستكا ىلع ًارداق نوكي نا « ةيناث ةبح نم <« سيئرلا اذه ىلع بجوتي نكلو
 ىلع مراصلا مهصرح بيبسي « ايرزم اقافشا « آلثم سولوكولك « ءاسؤرلا ضعب قفخا دقف

 يتلا تافصلا نع ايرطف مهريغ نهربو . مهتطلس مهثيشتو مهيسوؤرم نع مهدعبو ماظنلا مارتحا
 ةجاحلا دنع مزحلا : اهرس فاشتكا دعب اهب نواحتي فيك اوفرع وا ءاطسيلاو ةاسقلا سامح ريثت

 ناودحلا رصاحت يتلا سواسولا نع يضاغتلاو « دوصقملا لهاستلا عم « ةيركسعلا م اهملا ذيفنت يف

 نعمل ليعتيا دا « ناصخشلا هتانا لوطو دئاقلا ةعاجشو « اهالخو كرامملا دعب يرشبلا

 وفعلاو تابوقعلا عيزوت يف لدعلاو ةيدرفلا لامعالا هريعي يذلا هايتنالاو « بعاتملاو رطاخلا

 ةردقلاو ؛ ساما ريثت وا ةمهلا ددشت ىتلا ظافلالاب بسانملا تقولا يف هوفتلا نفو ؛ تآفاكملاو

 ىلع اهسفن ضرفت ىتلا ةمظعلا نيبو « اهتاقوا يف « ةفلالا ىتحو « ةيلئاعلا ةطاسبلا نيب عملا ىلع

 فتراليجي ناذللا ريشا ةيسايسلا ةرابملاو ريثأتلاو « مئانغلا عيزوت يف لدعلاو ءاخسلاو ؛ ريغلا
 ةئناه ةخوخيش اهراؤتسا هل نمؤي اضرا يدنجلا عاطقا ىلع <« شيجلا حيرست دنع « ةموكحلا

 اذه لثم لبجتل « خيراتلا كاذ ىتح « امور نكت مل لجا . هدالوا ةيبرت ىلا اهبف فرصني

 لكف اد عاصف نآلا نم اما . هسفن ضرف هل حتي ام جضنلا نم امهالك اغلبي م اشيج سئرو
 هحتفت ىلع دعاسي ءيش

 .ابقيرط نع لماك ملاع يفو « امور خيرات يف اميظع اثدح مث نم سويرام حالصا لثع

 . لبقتسللا ددحبل ىرخأ بابسا ىلا مضناو هرودب وه اهل ”دعف « ةحلملا ةعاسلا فورظ هتدحلو ا

 سيئرال اديان الكم يه هتطعاف ل اهتاجاح ىلع ًاقابطنا لضفا اشيج ةيروبخلا ىطعا

 رحسلاو ةيداملا ةوقلا هدعاست « هحومط يدؤي نا متحلا نم ناكو هجذام دحا هسفن سويرام ناك

 . ةيلهالا بورحلا لوه يف ةيروتاتكدلا وا ةثراكلا ىلا 6 دونما نم ذخنآلا

 دادزت يلاتلاب تذل « طقف ةيركسع ءدبلا يف تناك يتلا ةدامقلا ةلضعم نا

 هذه سلو , ًاضيا ةيسسايس ةلضعم فاطملا رخآ يف تحبصا اإل ةروطخ

 . امور اهتلبج يتلا ةديحولا ةرورضلا «حئفلا اهقلخ يتلا تارورضلا نب
 ةيرامعتسالا ماهملا ىلع
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 ةلحرم تأدب دقف : ًايميلقا هب تضهن يذلا حفلا زاجنا مدع اهيلا وزعن نا انعسي ال لجا
 لمعلا زاجنا فلخلا ةمبم تدغو « «ايلاغ» تالمح دعب للقب ةنس نم رثكا ىربكلا تابارطضالا

 ةيروبجلا ركفت مل امئاد اشيج « هيلع ةظفاحملل « مزاتسا دق هنم ًاققحم ناك ام نكلو . فقوتملا

 . اهسفنل هنيمأت يف اموي

 ايقيرفا فو تارفلا رهن ىلعو ناقلملا يفو نيرلا ره ىلع « اهبلع ضورفملا بجاولا نم ناك
 فراكو . لقالا ىلع نيجعزملا وا.ءايوقالا اهناريج ةبقارم نم اهنكمي عضو يف نوككت نا « اهسفن
 ناكس ىلع ابمارتحا ضرفت نا « ةقطنم نم رثكا يف « اضيا لخادلا يف « اببلع بجاولا نم

 تحت مهنا ةروثلل مدادعتسا يف ديزيو « انايحا ناحيه ةلاح يف اولاز ام وا « اثيدح اوعضخا

 « ةجاح نم نككي لو . ىنعم ةمحرال فرعي الو ًادح فرعي ال يداصتقاو يريما راغتسا ةمحر

 ناك نكلو . ةوقلا ضرع فدبتسي لماش لالتحال « ةجودزملا ةياغلا هذه غولبل « ردقن ام ىلع

 نوصح يف تايماحلا ضعب اوقبيو ًايركسع ًازابج اوئشلي نا « لقالا ىلع « ماكحلا يف اضورفم
 . ةيميلقا ةعومج بلق يف ةيمهالا ضعب ىلع ةدحو وا 4 ةساسح طاقن يف ةئاق

 ةضبق ناو . ةيضرع ةروصب الا 2« تابجاولا هذه امور تلمها دقف . كلذ نم ءيش ثدحي م

 اهنم رثكا ةيزمر ةوق لثة تايالولا ماكح فرصت تحت ةيداعلا فورظلا يف اهتعضو يتلا لاجرلا

 ثيح نمو . يسيلوب لمعل يرورلا دنسلا وأ ةهبا بكومل مزاللا يرشبلا رصنعلا يا « ةيعقاو

 عورشم .ذيفنتب مايقلل الا شيج دينجتب ضرت ملف « مثاد يركسع دهج لذب أدم تركنت يه

 نيح يا « امه وبذو ةيلمعلا يبتنت نيحو . ةروث عش وا سكاعم موجه وأ ديدج- حتفلل « نيعم
 ةيغب ايلاطيا ىلا اهدونج ةداعا يف طق رخأتت ال « ءودهلا ديعت وا حلصلا دقعت وا ملاقالا مضت

 ىلع ايهدابس دعب اهنا لوقلا نكميو . تآحافملا رطخا ىلا يلاتلاب ابسفن ةضرعم مهحيرست

 ال ةريغص ةنيدم تناك نيح ابتكلس ينلا ةقيرطلا كولسب تثبشت ءاجرالا ةعساو ةيروطاربما

 ريصق تقو يف هئازجا عيمج ىلا لوصولا لبسي دودحم ملقأ نع عافدلا ىوس اهقتاع ىلع عقب

 لك ىلع « ةردان يهو - ابقش وا ائاشنا يف تعرش يتلا ىربكلا قرطلا نا لاح يف « ادج
 . نيب ةيسمودلا قيرطلاو « كينولاستو مويخاريد نيب ةيسانغالا قيرطلا : ايلاطيا جراخ < لاح

 تابجاولا عت ملف . ءطبلا علمت لو تافاسملا علت مل - ( هينيريبلا ) سناربلا لابجو نورلا ربت

 ىلع دبا تجرد اهنال سرد يا اهسفن اهتارابتخا اهيلع قلت ملو « اهسفن ىلع اهتضرف يتلا ةديدجلا
 . ةضراع روماك اهريسفت

 ةلباقملاب اهملع بجوتل « دمج اهنيعا تحتفو تابجاولا هذه تعو اهنا الدج انضرف ولو
 ضارعالا اضيا اهبلع بجوتل « ةرادا اهسفنل تدحجلو أ ولو . لاحرلا نم ديزمو لاملا نم ديزم

 ةدحو ناف برحلا يذغت دق برحلا نا حص اذا هنال اهدونج نبومتل ةلحترملا لئاسولا داتعا نع
 تعو ولو . هريغ تود وزفلا ىلع اهدامتعاب اليوط شيعلا عيطتست ال ةياحلاو لالتحالل ةرقتسم

 نفي



 ىلعو ةداقلا ىلع اهتبيه ضرف ىلع ةرداق ةيزك رم ةرادا مظنت ًاريخا اهيلع بجوتل اهتابجاو
 نا نع اضوعف . كاذ ذا ًاروصت كلذ لك روصتي مل ًادحاو نكلو . ةلدابتملا ةدعاسملا قيسنت

 نا 2 جت وا الجاع ثبلت ال شومج يلاوتلا ىلع اه ناك « دحاو شيج ةيروبمجلا امورل نوكي

 « ءاسؤرلا صخش يف ةيدرفو شيوشتو لاحترا نم عطقتملا ددعتلا اذه مزاتسي ام عم « ابحرسبت

 . ةيسايسو ةيركسع رطاخم نم يلاتلابو

 ةيروطاربما اهنم لعجت نا نود ملاقا تكلتما دق امور نا اضيا ثحبلا قابس يف ىرتسو
 دقف . هسفن ببسلا نم بئاوشلا هذه لك تأشنو . ضيا هحئاتن صقنلا اذهل ناكف « ةصارتم
 ,ةريبك ةلود تاجاحل اقافو اهتمظنأ فيكت نا نود « اهتاحوتف يف ةنيدم ةيروبجلا ةئيدملا ثقب
 ذيفنت رمأ هبلا اهثرإ لقتنيس يذلا ماظنلل كرتتو اهتاحوتف ببسب توت نرا اهل ردقملا نم تاكو
 . الل يه تركت يتلا ةبملا
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 ناشف) نصفف)

 اهلشفو ةنسدملا
 ةنيدملا حبصت ىرا خيراتلا يف ردانلا نم سيلو . ىرخالا ندملا نم ريثك ميدقلا ماعلا فرع

 اهتمظنأ روطت يف : ناكم ريغ يف نكت ةرهاظلا هذهل ةيقيقحلا ةيهآلا نا ريغ . اضيا ةيروبج

 ةيروهملا ةنيدملا ناف . اهتفرعم لبست بابسا اهيلع هتلشدأ يذلا لالتخالا يأ « ةيروبجلا

 رابهنالا تفرع دق « انيعم ًايراضح ًالاثم « ةسوسحلا تالاحلا عونت قوف « تقباط يلا ةينانويلا

 دقف « كلذ ضيقن ىلع « ةينامورلا ةيروهملا تاحاجن اما , ةينودقملا ةيكلملا ماما اهمازب:ا لعفب

 . اهيلع بلغتلا يف حلفت مل يتلا تامزالا تقلخ

 طم 01117 ةنيدملا-١

 عسوتلا ًادادعتسا لضفا تاك ةنيدملا هذه نا « رابتعا لك دعب « ودبي نكلو
 ةيقيفلا ندملا لوح انتامولعم انل حمست ال لجا . ةريثك ىرخأ ندم نم
 دبعلا يف 24 ةرينانويلا ندملا نكلو « ام ةئراقم ءارجاب ًالثم ةيكسورتالاو

 حاضيإ ناك اذاو : امور يف هل دوجو ال اعباط يدترت < ىفوأ ةفرعم اهفرعن يتلا « يسالكلا
 , ةيلمعلا هجئاتن يف اساسا ىدبي هناف 6 يلاثملا هرهوج يف اقيقد ًارما قرفلا

 ىروس« مهفوفص يف «ماضرب اولبقي ملف «تايدنجالا تابمألا ءانيأو ىنزلا ءانبأ ءاصقا ىلا « ًانامحا
 «نايحالا بلغأ يف « مهنم هيلع لصحي ملف « حلا اذه مهبسن مهحنمي مل نيذلا كئلوا اما . مهئانبأ

 يف تح ةينطاوملا هذه باب لفقيو .ةصاخ تارارق مهتحاصمل تردص نيئيعم صاخشا ىوس

 « ةعماجلا ةينانويلا دايعالا ءانثأ اهب فارتعالا محل بيطي ةدحو مهب مهطبرت نيذلا نيبئانويلا هجو

 ةيسايسلا قوقحلاب عتمتلا رصح ىلعو ةيرصنعلا مهتواقن ءاقبإ ىلع « ربظي ام ىلع « نوصرحي مهنأك
 2 الل 20777 ٠ تينعرشلا نم قوقحلا هذه يوذ راطإ يف

 هذه نا نهربي اهفرصت نا دبب . ةرثألا هذه لثم اموي رعشت / امور نأب ديكأتلا انمساال

 ةيئاتويلا ةثيدملا
 ةينامورلا ةنيدلاو

 ام



 قراف نم رثكا كلانه نا لدت ةينوناق ةيحان يلي اهفو . ةرمتسم ةرطيس طق اهيف رطيست مل ةرثالا

  ةينانوبلا تايطارقوميدلا لاثم ةنيدملا هذه نكلو « قيقدتلاب انيثا يفو  نانوملا يفف . طبسب
 عيطتسي الو « مقملا ينجالا ماظن ىلا برقا وه ماظنل هدّيس هقتعي ىذلا نطاوملا دبع عضخي

 هسفن دبعلا ديفتسيف امور يف اما . يدرف ريبدت نم مهتدافتسا ةلاح يف الإ هنم اوتلفتي نا هتادفح

 نكي ملو ؛ هتدفح نع لوزت نا ثيلت الو اصخش هيلع ضرفت دوق ضعب عم نطاوملا ماظن نم
 « ءاخسلا مامأ ةثهدلل مث نم لاجي الف . دارطاب ديازت دق نيقتعملا ددع نأل ايرظن زايتمالا اذه
 ولو ىتح « اياعرلا نيب هسفن تايروطاربمالا ملاع زيم دقو « مدقلا ندملا ملاع يف ريظنلا عطقتملا

 ترودو بجاو يأب هطبر نود « آلماك اهتينطاوم قح حنم ىلع امور لمح يذلا نطاوملا لبج

 موعوضخ ناك اذا « سمألاب اهءادعا ”لعلو : بناجأ رارحا لاجرل « ةعفنم ةيأ ىلع هنم لوصحلا
 نا ذا « صاخلا مهعباطب نيكستملا اافلح لبق قحلا اذه ىلع نولصحي « قدصلا نم ءيش ىلع

 . مريصم نيسحت هتطساوب نوعيطتسي نيعضحلا
 لبق عبارلا نرقلا دن . ًادج ركاب دبع ذنم عسوتلا اذه ىلوالا ةيرشبلا ةعومجملا تدب

 نيينامورلا ةاضقلا مفرا حئاول يف نيينابكلاو كسلوفلاو كسورتالا نمتالئاع ءامسأتربظ حيسملا

 مسوت نم اقالطنا « ةديدجلا لئابقلا داحمإ ناف : ايندلا ةبعاتجالا تاقبطلا صقت لو . ةبترم

 < ةمفير ةليبق نوثالثو ىدحإ اهنيب « نيثالثو سمخ ىلا لئابقلا ددع مفرب « ينامورلا ملقالا
 تايطارقوتسرالا هنم ديفت لماكلا ينوناقلا سنجتلا نا يف بيرال . ةنيدملا ىلا مهتضيو
 فصتنم نم ءادتبا فقوت ةلحرم زورب يف اضيا بير الو . عرسأ ةدافا ةيئانلا تايزاوجروبلاو

 نيغلابلا نينطاوا ددع ابيرقت ٠.٠ ٠.” ب هبف ديلقتلا د”دحي يذلا خيراتلا وهو < ثلاثلا نرقلا
 ىلا هلازنإ دعب طقف ٠٠+ 4٠.٠ ىلا يناثلا ثرقلا رخاوا يف هعقرب هنا لاح يف « لقالا ىلع ةنس

 حتف ىلا امور دوقت « لوالا نرقلا لئاوا يف « « ةيعاتجالا برحلا » نكلو . ٠٠٠ ١٠١ نم لقا

 دعب عسوتلا دادزاو . 7٠١ ةئسلا يف +٠٠٠ 41١ اهينطاوم ددع حبص ف : نييلاطيالا عبمج اهباوبا

 يتلا ةقرفتملا تاماعنالا لعفب اما « ملاقالا ناكس ةحلصم يف ىتح « اعيرس ًادرطم ًادايدزا كلذ
 سناريلا بلق يف 78 ةنسلا ذنم سوبسموب لعف م ءاهومظنو اهوأ"ده نادلب يف ةداقلا اهلا أجل

 يتلا ةلماشلا تاماعنالا لعفي اماو < 9 90 تاونسلا يف قرشلا يف هلعف رركو( هينيريبلا )
 . بلالا لابج ءارو ةعقاولا« ايلاغ» عومجمل 4 ةنسلا يف اهب ًارارق رصبق ردصتسا

 .اهتحلصم هبف ىرت امل عضخت امور نا يف كش ال ؟ءاخس نع ما ينانا ريبدت نع كلذ "مني له

 ثلاثلا نرقلا رخاوا يف : اهتارمعتسم سيسأتو اهتاقوج دينجتل ةيرشلا اهدراوم كلذب ديزت يبف

 فردملا ىدحإ ىلا بلطي ي اهيبلاسأ نم اهينحت ىتلا ةدئافلابو اهب نيينودقملا كولملا دحا دبشتسا

 ىواكشلا ةرارم نم اذه ابلمعب للقت اهنإ اضيا كردت يهو .ددج نينطاوم لابقتسا ةيلاستلا
 برحلا تاعاس أوسأ يف مظعالا نييلاطيالا داوس صالخنأ تبثيو « تاروثلا ىلا مفدت دق يتلا

 « يحوتست اهنا يف اضيا كش نم سيلو . لبملا يركان عم امماد لماعتت ال اهنا « لعبينه دض
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 يتلا ةيرسثبلا دودحلا ليزت اهنا ذا « ةيناتوبلا ةنيدملا يف اهنم ًالومش رثكأ ةرظن « ركبم دبع لنمو

 قح سيلو « ابيمساب ةروشف يهو . ىدبك ةيهأ اهب ظافتحالا ىلع ةينانويلا ةنيدملا تقلع
 ةيئثارو ةقبط يف ًاروصحم ًاراكتحا هنم لعجت نا ىئاحتت اهنكلو ؛ لطابلا بقللاب اهتينطاوم
 م ةسايس « ءيش كلذ ىلا !هرطضي نا نودو « ًادج ركبم دبع ذنم « تدمتعا دقو . ةقيض

 اذمه هرجب يوطنيو . اهتيروطاربما رابهنا ةعاس الإ اهداّتعا ناكما ةيطارقومبدلا انيثا ءارتت
 مهاوتسم ىلا نيبولغملا نورصتنملا عفرب خيراتلا يف ىلوالا ةريالق : ةميظع ةيمهأ ىلع ديدجتلا
 مستي ذخأ يذلا ديدجتلا اذهل امور قيبطت ىدم سفنلا يف رثؤي كو ..مهنكارش يف مهنواخديو

 . هلاكأب اناع لمش ىتح ًاثيشف ائيش
 هب ىدان اك ةروصحلا ةنيدملا لال تركت دقف . ديدجتلا يف امدق ريست ال امور نا ريغ

 . يميلقالاو يرشثلا اهعسوت ىلع اهقيبطت ةيرخسلا نم حبصأ مظن ىلع تقبأو وطسراو نوطالفا
 .« ٠٠٠ 1١٠١١ لا اهوئطاوم غلب اذا ةئيدم نم كلائه ىقبي ال ههنا دّكأ نا وطسرال قبس دقو
 ول اك ةمظنم « كلذ نم مغرلا ىلع « تيقبو ًاريبك ًازواجت ددعلا اذه تزواجت دق امور نا ديب
 ىقبي ءيش ال ذا « تروطت دق اهمظن نا لوقلا نع ينغو . ٠.٠ ٠ وا ٠٠٠ ٠١ اهوئطاوم ناك
 . اهللحي نا نم ًالدب لضاعملا ةروطخ نم داز اهروطت نكلو . نورق ةسخ ةلبط ادماج

 تايحضتلا انفسا عمف . انثحي تاناكما زواجتي روطتلا اذه لحارم عسبتت نأ 5
 فصنلاو ثلاثلا نرقلا رخآ يف ةينامورلا ةلودلا ىلا رظنلاب يفتككت « ةيرورضلا 0 ها

 . دج اطسبنم كاذ ذا اهمملقا ناك . يناثلا ترقلا نم لوالا
 ًاقافو سركم راطا لخاد ةّماقلا ضرالا نا . اهسفن امور ةنيدم ىلوالا ةجردلا يف كانبف

 ةامحلاو ةينيدلا ةايحلا يف ةماحلا لامعالا ةفاك ذيقنت بحي انه . تاذلاب ةنيدملا ناوكت سوقطلا
 اذه يف ةيركسعلا ةطلسلل نذادوجو الف : ةوقلا ةركفل لامعالا هذه يف ناكم الو . ةيسايسلا
 ةمزح نم مهسوؤف اوعزأي نا < هيلا مهوخد نيح « ةاضقلا يقفارم ىلع بجوتيو ؛راطالا
 هتزبب وا هتحلساب همف ربظي نا « رصنلا بكوب لافتحالا ءانثتساب « دحال زوجم الو ؛ نايضقلا
 ناكف « راطالا اذه تزواجت نا نمزلا عم تثبلام نكاسملا نأ ةينأث ةبج نم يبيدبو ٠ ةسبرحلا
 قبطت تحبصا دق  ًالثم « طابضلا قوقح ددصي «  طقف هبف ةقبطملا « ةمظنالا ضعب نا
 . عسوا ةرئاد ىف

 نا رثكاف رثكا ممن بيطيس اكو ذئنبح اهينطاوملباط اهءأضيا « ةنيدملا » يه امور نكحلو
 اهدجم مشي يتلا « اهاوس ةنيدم لك نم ىوقالاو ىربكلا ةنيدملا كلذب دوصقملاو : اهوعدي نا
 . اديعب اهتطلسو

 نوكي يذلا « اهسفن ةنيدملا ملقا فلؤي « ىرغصلا يحاونلا ضعب ءانثلسابو « نيرحي نيب
 ال وهو : ابيرقت رتمولبك 7٠١ هعلض غلبي ًاريبك ًانيعم « ةداع نينطاوم رارحالا ناكسلا هيف
 رهن بصم نع دعبت ال ةيبرغلا هتيواَر نا ثيحي «كسورتالا نم أدج ةريغص ةقطنم ىوس لمشي

 نفت



 يهامور « عبرم رتمولبك ٠١ه ٠٠.٠ نيعملا اذه ةحاسم عومج غلبيو . ةليلق ةفاسم الا ربمتلا

 ةينكسلا تاعومجملا لتحت الو . ةيمسر ةايح لكل ديحولا زكزملا يلاتلابو « هيف ةديحولا ةئيدملا
 نطوت نيح ًانايحا «:تارمعتسملا » وا « تايدلبلا » مسا لمحتو « ىرقلا ةبترم ىوس ىرخالا
 اهلالقتسا نكلو « ةيلحلا اهتمظنا تاعومجملا هذهو . يضارالا ضعب مهعطقت ًالاجر اهبف امور
 . ةيزكرملا ةموكحلا ةباقرو رماوال ابعوضخ لعفب ادج ًادودحم ىقبي يلخادلا

 ةريزجلا هيش نم ىقبت ام ىلع ةيمسرلا ةسمستلا هذه قبطنتو « ًاضيا « اهؤافلح » امورا
 « « ينيتاللا مسالا يوذ ءافلحلا » فلؤت ةيلاطيالا ندملا ضع نكلو . صاخ عونب ةيلاطيالا
 عتمتي يتلا كلت ندملا هذه, دوصقملاف . طقف ينوناق لي يفارغج لولدم ريبعتلا اذ #ىمل سلو
 يف ركتبا يذلا ماظنلا اذه ناو .. نيينامورلا نيتطاوملا قحي هيبش يصخش قحب اهونطاوم
 ندم ىلع قيطدق « مدق دبع ذنم ينامورلا ملقالا ىلا ةمضنملا ينيتاللا فلحلا ندمل ساسإالا
 « ةننامورلا تارمعتسملا » ةروص ىلع ةسسؤملا « ةينيتاللا تارمعتسملا » ىلعو ةديعب ىرخا
 تادهاعم امور مبعم تدقع دقف ديدحت نود « ءافلحلا » اما . ئينطاوملا ريغ ةعفنمل نكلو

 . ةيجراخلا اهتسايس قاطن يف ةيرح لك نع مومعلا ىلع تلخت : ريبك عونت ىلع اهدونب يوطنت
 اهنا امور كردتو . اهتيمها نم ريثكلا دقفت « ةيلمعلا ةابحلا يف « تازيستلا هذه عيمج نككلو
 ماما صوصنلا ىتحو فرعلا اهعضي يتلا دودحلا ىطختت نا هعم عيطتست ةوقلا نم بناج ىلع

 يف « العفوالوق « دايسالا فرصت اهماكح فرصت نود لوحي يريض عدار نم سيلو : اهتطلس .

 . ال ما « ينيتال مسا يوذ » ءالؤه ناك اذا قرفال«« ءافلحلا » عم مهتاقالع

 « اكس روك « ابنيدربم « ايلقص « بلالا ءارو ام ايلاغ « تايالولا نع يلاتلاب لوقن اذام
 دوعيو : رصنلا هيطعي يذلا قحلا لعفب امورا كلم « تاكلتممو ناكس « اهبف ءيش لك ؟ ايئابسا
 « هراوج يف وا ةيالولا ملقا لخاد « تيقب ام اذاو . « ةيالولا توناق ه ليدعت رمأ اهدحو اهل
 مدع ىلا لبيت امور ناف « حتتفلا نانبا اهكولس بيس « ءافلحلا » بقلب نيدت بوعُس وأ ندم
 . بوءشلا هذهو ندملا هذه ىلع اهب تنسحأ يتلا تادهاعملاب « ايلاطيا يف اهنأش « ثارتكالا

 رشبلا نم ةّدع نييالم ةايحو رئاصمو ءاجرألا ةعساو ملاقأ « دبعلا اذه ذنم « نذا كلانبف
 . ةنامورلا ةموكحلا اب, فرصتت

 اهريسو اهميظنت يف ةنسح ةفرعم ةموكحلا هذه فرعن ظحلا نسحلا اننا
 يذلا خيراتلا وهو «سداسلانرقلا رخآ ذنم ةيروهمج امورف . ءاوسلا ىلع
 ريرحتو ةيكلملا رابهنا هيف دادحيو « ىناثلا سونيوك رات يفنل ديلقتلا ةنيعي

 ال « اياحضلل كلم » ىلع ءاقبالاب ةينيدلا تابجوملا ضعب تضق دقو . ةيكسورتالا ةدايسلا
 انابحا أجلي « ايلعلا ءاضقلا زكارم روغش لاح يفو . ىرخأ ةماع ةفيظو ةيأ سرامي نا عيطتسي
 اذا رخآآ تقؤم كلم هفلخمو « مايا ةسمخ ىوصقلا هتطلس ةّدم زواجتت ال « تقؤم كلم » ىلا

 ةيروبمج

 « طلتخم » روتسد تاذ
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 رصيق كلببسو « يداعلا هموبفم يف كلملا بقل امور تقم دقف . لوطا ةدمه روفشلا رمتسا
 . هلمحي نا هل تل”وس'دق هسفن نأل نيرمآتملا رجانخ

 .لكش نم رثكأ اهسفن ةيئامورلا ةيروبجلا يدترتو .ةيروبمحلل لاثم نم رثكأ كلانه نكلو

 طلتحملا روئسدلا ةروصك ةدمج ةفرغم اهتفرعم كاذ ذا اولؤاح نيذلا قيرغالل اهسسظنت ادب دقف

 يف ديفتسي روتسد : ىلعالا هلثم ديدحتل « دعب نمز ذنم « هدنع تايرظنلا وعضاو ىعس يذلا

 نع رصانعلا ضعب سيتقي هنأل « ةطارقوهدلاو ةيطارقوتسرالاو ةيكلملا تانسح نم دحاو نآ
 وه بيلويو . اهداسفإو اهتازواجت كلذ بنجتف رختآلاب دحاولا ل"دعيو ةمظنالا هذه نم لك
 يف « هسرك يذلا ثحبلا نم ةماه ذبن انيلا تلصو دقو ؛« ًاباجعإ مرثكأو قيرغالا ءالؤه رهشأ
 يذلا سردلل هنع ىنغال يذلا ساسالا .ير”وكت « ةينامورلا ةمظنألل « يناثلا نرقلا طساوا
 : هتاجاتنتسا حمحصت ةقيقحلا يف يضقي بجاولا نكلو . موبلا هب مايقلا كاذ وا اذه لواحي دق
 نا ىرب ال هنأب رهاظتي وأ ىرب ال هناف « رابمنالا قيرط يف نزاوتلا نا هسفن بيلوب ريتعا اذاف

 . ًارهاظ الإ عقاولا يف سيل هثارطا يف.يلاغي يذلا نزاوتلا

 يكلملا رهاظلا ١-

 ةاضقلا بصانم

 « مسوا ىنعمب لاقي نا لضفالاو . ةيلصنقلا يف ةيكلملا بيلوب ىري
 بصنم ةيروتاتكمدلا نأ عف . يضاقلا بصنم موبفم يف اهاري هنا

 يف هئم ةيكلم رثكا عباط ىلع يوطنت اهناف « يئانثتسا ءاضق
 مزاتسيو . ًاضيا ةقيقحلا هذه نع ديعبب « هرهاظم ضعب يف هلقا « ءاضقلا سيلو « اهسفن ةيلصنتلا

 « ناطلسلا » وه له 9 ساقملا اذه وه امن . ةياغلا. هذه ًاسابقم ايلعلا ةاضقلا بصانم نيب زيستلا
 . اهتيما سياقملا هذه لكل نا ؟ ةيئيدلا فئاظولا ةيها ما « ةبجاعلا ةدسلا ما 20011010101

 اذه نيدمتعم مهسفنا نامورلا ددرت دقو : فينصتلا يف فالتخا ىلا يبتني اهنم لك داتعا نكلو
 ةركفلا ىلع رصتقنو عيزوتلا اذه نع ينغتسن نا انب قيلخو . ىرخا ةرات كاذو ةرات سايقملا
 اهتدحو ىلع ظفاح ريغ اهنال اهنع لثم لضفا انيطعت يتلا يه ةقيقحلا يف ةيلصنقلاف . ةماعلا
 رار © ةفلتع قرغا ةاقق نضاتم نكتلز + هدعب اهرويظب ءاضقلا لع تلح اذ[ لرالا
 « نايحالا ضعب يف « اضيأ سكسعت « فورظلا وا تاهحاحلا بسحب « قطنم نود تثدحأ

 . لوالا لاثما

 نا « لاح لك ىلع « كلذب لوقلا بجوب الو . ةركتبم اهنا ةركفلا هذه ةيمها يف ديزي اممو

 ال ةيلاطيالاو ةيكسورتالا ندملا لوح ةيلوالا انتامواعم ناف : امور ىلا اهثادحا يف لضفلا دوعي
 سيل هنا وبف « هيلع ديدشتلا بحي يذلا عقاولا اما . يعامج ثرإ نع سايتقالا يفثي انل حمست
 . قيرغالا دنع كلذ يزاويام

 ةماك نم ع اهب مئاقلاو ةفيظولا ىلع دحاو نآ يف قلطت تلا < ة(مهنوم مورو ةلك قتشت

 « ناطتسلا » « يضالا بصتم

 ةلردلاو
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 . نطاوم نم « رثكا » وه يضاقلاف كلذل ؛ « رثكا م ينعت ة4مهزع نأ مث .« لعمل ١» ةلوعتدام»

 اهرماواو اهتباقرل عضاخ وا اهتارارقل ذفنم وا « ةعاجلا مداخي سيل < هفيرعت ثمح نم « وبف

 انرطضي ام ىرحألاب وأ « ةينانويلا تايطارقومبدلا يف يضاقلا وه اذه : اهتدارإب لزعلا لباق وأ
 « كلذ عم (« ةيسنرفلا ةغللا تظفتحا يذلا مسالا اذهب هنيبعت ىلا ةيخيراتلا تادرفملا رقف

 ًاقافو ينامورلا يضاقلا نيعام اذاو . ينتاللا ا رنه+ ) ىضاقلا ىلع هقالطاب

 لعح « ًالقتسم ًاناطلس « ةعاجلا 0 ةعاملا نع لزعم « هسفن تقولاب لسقي « ةمظنألل

 قياضتلا دري ًاضيا انهو : ةطلسو ناطلس . اهتطلسل ًآلمعتسمو الثمو « ةلودلل ًادمسجت هنم
 مغرلا ىلع « قراوف د”رجم تسيل يتلا عئاقولا ىلع اهقابطنا مدعو « ةيرصعلا تادرفملا ضومغ ىلا

 وأ بصنملا اذهل يتلا طم/ولمم ساتستوب لا نع نوماكتي نامورلا ناك . ىلاثملا اهزكترم نم
 لمعلا تاناكمإ. وه ابب دصقي ناك ام نا لاح يف « « ةةوقب » 20و نحن مجرتنف « كاذ

 اوناك مهتكلو . ةينانويلا ةمظنألا ىلع موهفملا اذه قيبطت نكمي ثيحي ع ام بصنمب ةصاخلا
 ةادع ءاضق بصانمل ةيصاخو « عفرأو عسوأ موهفم وهو « « ناطلسلا ١» نع ًايرظن اهنوزيع

 ايلعلا ةطلسلا « هتدحو ىلع ةظفاحملا لاح ِق ©« ينعب ناكف : 0 ءاضقلاو ةيلصنقلاو « ةيروتاتكدللو

 ياس ان اةدوم ةيركسعلا ةامحلاو( « تيبلا يف » ) ةيئدملا ةامحلا يف ةدايقلا قحو « ةلودلا يف

 . قيرغالا هابج

 فالخلاب هطبرن نا « ًاريثك انيوهتسي « نامورلاو قيرغالا نيب «يساسالا فالخلا اذه مامأ

 ةيناتوبلا ندملا نضت « ءاخسب اهتينطاوم قتح منت يتلا امور ضيقن ىلعف . اقباس انل ادب يذلا
 نيضقانتلا نيذه نأ يف كش الو : بسحف نيفظوم ىوس « ةاضقلا نع اضوع « اهيدل سيلو « هب

 يه قيرغالا رظن يف ةنيدملاف . اقمع مظعأ ًادحاو ًاضقانت « نيفلتخم نييوتسم ىلع « ناسكعي
 ةثارولا هتدحرو تدّنطو « هتيدرف هل روهمج : نينطاوملا روبمج « اهرهوج يف « ءيش لك لبق

 مامضنال داعم روبمج يلاتلابو « هحتفت ةثارولا هذه حبتت يذلا “* يحورلا داحالاو ةيعيبطلا

 يف ةدايس وذ روبمج «ًاريخاو « هلصأ ايازم هدقفي اداسفإو ًالزانت هرظن يف لمي « ةبددجأ رصانع

 ساسألا امأ . هاوس وه ام لك « هنومحي نيذلا ةآلا ءانثتساب « لبحي لافقإلا ةكحلا هتدحو
 « اهنأبو مهنودب اهدوجو امورل نأب نورقي نونطاوملاف . كلذ ريغف ةينامورلا ةنيدمال يحورلا

 ضعب يف « ًاضيأ دسجتت « نومهتحب امدنع هنوفكل وي يذلا يعاملا نثاكلا يف تدّسحت اماذا
 « ةنيدملا مما, نولمعيو لاجرلا ءالؤه ملكتي نيحو . تانامفلا ضعب نوحنمي نيذلا لاجرلا

 أ 2« فورظلا هذه لثم يف « يعيبطلا نم . اهمامأ نوئحني ةطلس نينظاوملا لاح نوسرامي
 00 ةيهارك لقأب < اهركتحي ال ةدايسب ًارخافت لقأ وهو « نيئطاوملا روبمج رعشي

 تفتت يكل اهتيرح ءلمب عتمتت ال « لاح لك ىلع « ةينامورلا ةيطارقوميدلا نككلو , هيلا
 0 هس « نابحألا بلاغ يف اضيا ايلمعو « ايرظن هلقأ « اهيلع بجوتي هنا

 , ىرخا تاطلسأ

 نارك اهتيروطاربماو امور -



 ءانثتساب « كش نم سيلو « تاطلسلا هذه ىدحإ ءاضقلا بصانم لثم

 اهضعب يف ناو . ةيكلم املوصا نا يف « « بعشلا ةماعب » ةصاخلا بصانملا

 ىرخأأ بصانم ثرت لو . ةيركسع ةدابق سرامت نيح ايس ال « ابيرقت د اهلا يف ةيكلملل ًارارمتسا

 بصنملا ءانثتساب « اهلك ابنا دبب . اهتطلسو اهتايّصاخ نم دودحم طسق ىوس ةيكلملا نع

 « ةسفانم لا لاح يف « ابقوفي ال ةلقتسم ةطلس عتمتت « ةيلاملا ةرادالاو ذيفلتلا يف هررد روصحملا

 بصانملا نم اصوصخ. اهتراعتساب « طوطنخملا ضعب عمجن نا يفكيو . عقرأ بصنم ةطلس الإ

 . ةيكلملا بساورلا هذه نأش رابظإل « ناطلسلاب اهيلع معنملا

 نيبارقلا مدقت ىلوتي « ةهآلاو ةنيدملا نيب يعببطلا طيسولا وهو « يىتامورلا يغاقلا نا

 « دايعالا مظنيو « ةديدجلا دباعملا نشديو < امور مزات يتلا تاينمتلا نع برعيو « ةماعلا
 نا « ةنيدملا مساب هب موقي لمع يأ لبق « اضيا هدحو هلو « هملعو . اهب لافتحالا ىلع فرشو

 ام ةفرعم « روبطلا ناريط ةظحالم ايس ال « ةفلتخم قرطب لواحي نا يأ « « علاطلا ريشتسي »
 . عورسشملا ىلع نيفطاع ةحلآلا ناك اذا

 « ةيندملا ةايحلا فو امور يف « هدحو عتمتي . شيج دئاقك ةطلسلا قلطم وه يفاقلاو

 ةيضق اسردي نا وأ اعمتجي نأ هنودب ناعبطتسي ال نيذللا خوشلا سلجمو بعشلا ةوعد قحي
 فرا ةطيرش « هسفن وه اهددحي دعاوقو مظنل ًاقافو لدعلا عزري . !هيلع اهضرع هل بيطي ال

 ىلع « ًاليوط انمز كلذ ىلع جرد دقو « تابوقعلا ىسقأ ضرفي . تارارقلا رششلي . اهنغ نلعي
 قحالي وا لزانتلا ىلع لمحي وأ لزعي نا نككمي ال . ةصاخلاو ةماعلا هرماوأ ىلع ثوجرخي نيذلا

 . هتبالو ةدم ةلبط ايلدع

 ةيكلملا بساررلا

 راظنالا تفلت يتلا ةيجراخلا تاراشلاو هب.قئاللا مارتحالا ربي ام ةطلسلا هذه لثم يف نا
 وهو «برحلا دئاق فطعمب ةيدنجلا يف هلدبتسيو ناوجسرالا نم راطاب ةانشحملا ةّلحلا يدترب . هبلإ

 نأ هقح نمو « همامأ نونطاوملا فقي انبب « ةماعلا تالافتحالا يف سلجم .صلاخلا ناوجرالا نم
 نابضقلا نم امزح نولمحي دونج هتالقنت يف همدقتي . ينثلا ةلبسلا ةيجاعلا ةدّسلا ىلع اضيا سلحي
 . باقعلاو رسقلا ىلع يأ « هاركألا ىلع هتردق ىلا كلتو هذه زمرتو < سأف ابطسوتت

 هلم دحيو هئزجي ثيح « مقاولا يفاهل دوجو ال يلاثملا بصنملا اذه نكلو

 . ةيروتسدلا ءىدابملاو فارعالا نم ددع

 قوقح نع يماحلا بصنم ءاهدحأ كلتميو « ةدع ءاضق بصانم «ىلوالا ةجردلا يف «كلانبف

 ليصأ ضاق نم رثكا ًاريخأ كلانهو . ىرخألا بصانملا ةفاك ”لشل ةبفاك ةحلسأ « بعشلا

 اهتّدم نكلو ؛ ةيروتاتكدلا ىوس لماشلا ددعتلا اذه أدبم نم جني مو ٠ بصانملا هذهنم لكل
 ربشأ ةتس زواجتت نا نكميال

 اهبلغاش ددعت نم مغرلا ىلع « ةينث ةبج نم «.ًاضيا ةيوط ىرخالا بصاخلا مودتالو

 ةيعقارلا تادييقتلا

 ليكن



 انه نم : لامآ نم هقلخت امو « هيلع يه ام لمفب سفانتلاو كشلا ىلا عفدت يهو . نيلصألا

 قالخآلاو ءاصحإلا ىقارمل ىتح اذاق . الثوط ًانمز دحأ اهيف رمتس ال نا لع صرحلا ناك

 يم دعب « مهلك نولزانتي نيرخآلا ةاضقلا ناف <« فصنو ةنس دعب الإ اوايقتسي ال نأ ةماعلا

 ديدجت نود ةلوايحلل ذختت تاطايتحالا نا كلذ ىلا فضأ . مجئافلخل مزكارم نع « ةنس

 « !"دج ةيعرش ةقيرطب © سيلكيرب' عاطتسا انيبف : بيرق دعوم يف مهباختنا ةداعإ وأ مهباختنا

 نرقلا رخاوا ذنم 2 امور يف ضرف « ةلداوتم ةنس رشع ةسخ ةليط انيثأ يف ؟دئاق بختني نا

 ودبي دق يتلا بصانملا نيب ةديحولا « ةيلصنقلل باختنالا ةداعإل تاونس ريشع لصاف « مبارلا

 ةاماحملا بصنم تا سوئنروتآاسو س ارغ ناؤخالا ىأترا نأ ىلا « ايرغم اهبف عّبرتلا ماود

 فترود يناثلا نرقلا طساوأ يف رداص نوناق لوحيو . ضيا ايرغم نوكي دق بعشلا قوقح نع

 ام اذاو . رششعلا تاونسلا لصاف ضرف ةداعاب «”اليس » ىوس ًاددجم اهزيحي نلو « ةيناث ةيلصنق

 يتلا حورلاب كلذ عم يحوب هناف « تائيسلا ضعب « المع « بلقتملا عيرشتلا اذه باش

 . ماظنلا اهمبلتسي

 ثيح « ةينانوبلا ندملا ضيقن ىلعف . نيلغاشلا ددعتل يقيقحلا ىدملا نابت اضيا مهملا نمو

 ةطلسلا امور مارتحا نا ىرن « ةيرثكألاب مهتاررقم نوذختيو «ةداع « تاعاججالا ةاضقلا دقعب

 اذه نكلو « يدرفلا عباطلا مهلامعا نع عزت نأ نم ىظعأ <« مهنم لك اهب معني يتلا ةلقتسملا

 , يذلا ضقنلا قح كلانبف . اهتدابز يف طق مهسي الو لمعلا يف مهتيرح نم ”دحي عاتدخلا لالقتسالا

 يفكي ثيح نيواستم ةاضقل لب « هنم ىندأ وه نمت رارقل ةبسنلاب ىلعألا ىضاقلل طقف دوعي ال

 يف يدرفلا يفاقلل سلو . هئالمز نم ددع يأر هيلع "رقي ام لاطبإل طقف مهنم دحاولا ثبشت

 . بسحف ضقنلا اذه ىوس ةعئتم ىرخا ةطلس ةقيقحلا

 ىلع مغرم يضاقلا نكلو ؟ ًالالقتسا مظعأ تاءاربلا رادصا ىتحو ةيئاضقلا ةطلسلا لبف

 ةناصحلاهذه ناف «هملع ىوعدلا عفرو لزعلا نم نمأم يقهتفيظو هتلعج ام اذاو « نيناوقلا مارتحا

 اك تاباسحلا ةيدأت هيلع بجوتي نأ نود « كاذ ذإ ض”رعم وبف : ايداع انطاوم حبصي نيح لوزت

 . نوريثك نيروسملا نيعادملا نآل « يعجر لوعفم تاذ ةريطخ ىواعد هفدبتست نآل « انيثأ يف

 يرظن قحب« يندملا » يضاقلا عتمتي انيبف : امهباسح ماعلا يأرللو فرعلل بسحي نا « ضيا هملعو

 دعاوقلاو نيناوقلا <« بقع ىلع اسأر « بلقي نا «© لمعلا همّلست نيح هنايب رسشثنب « هل حيتي

 رثكا يف « ابيلمع رصتقيو ةكحي الا ائيش ثدحي ال هناف « اهب ”تبيس يتلا ىواعدلا يف ةيعرملا

 يأرب لمعلا نع ءانغتسالا صابخ عونب يضاقلا عيطتسي الو . هفلس نايب ةداعا ىلع « نامحألا

 يف كلذ ىرئس اي ديعب دح. ىلا يضاقلا ةطلس ةيلمعلاو ةيونعملا هتطلس قوفت يذلا خوبشلا سلجم

 ْ . ثحبلا قايس

 « ًاقح ميدقل ريالا ىتحلا اذه نا . بعشلا ىلا ةدوملا ىتح هلباقي 7 رسقلا قح نع لوقلا امو

 ف



 ىلا زازتعالا نم ديزملا يحوي وهو . ةيكلملا دبع ىلا هعاجراب هب فارتعالا خيرات ديلقتلا قيسيو
 فنرؤناق نيبو هنيب ةنراقملالو « ةيدرفلا مهتيرح « نصح »و « روس ه هيف نوري نيذلا نامورلا

 «عمقاولا يف حتفي وبف ٠ ريربتلا لك اهرربي ام « ديعصلا اذه ىلع « يناطيربلا 87عطومم فحق
 ةبوقعب يضاقلا هيلع مح ام اذا بعشلا ةيعمج ىلا ةدوعلا ناكما « ينامور نطاوم لك ماما
 لجا . ةئيعم دودح نمض ةيلاملا ةمارغلا ضرف ىوس هذه ةلاحلاو يغاقلا ماما ىقبي الف : ةيدسج
 ًاديور دنت ابنتككلو . ينامورلا ملقالا ضرا ىلع ىوس ءدبلا يف دوجو نم ةياملا هذه نكي م
 شويجلا لمشت اهتلعج نيناوقلا ضعب نا لب ال ؛ ىرخالا ملاقالاو ايلاطيا لمشت ىتح اديور
 . يناثلا نرقلا لئأوا يف

 : رماوالا هذه لامح ةيرحي اوفرصت « ةنيعم فورظ يف ايس ال < ةاضقلا ضعب نا يف كش ال
 <« ماو ممم هس هيب ب رثؤمللا سويقاسغ سويلبوي ضارتعاب ركذن نا كلذل يفكيو

 (« دسعلاب ةصاخلا ةيزحا بملصلا ةبوقعي هتومو يصعلاب هبرض ءانثأ - « ينامور_ نط
 ةرهش لثملا اذه نود « ةريثك ىرخا ةلثما انتادنتسم يفو . ايلقص يضاق « سيريف » رمال [ذيفنت
 لصنقلا ردصا دقو . ًاريمعت هنود تسيل اهنكلو «اهزاربال هايمحو نورشيش نف اهزوعا هنال
 انيليتاك ءاكرش قنخي ًارارق  خويشلا سلجم هادبا يأرب ةقيقحلا يف ايمتحم - هسفن نورشيش
 نع عانتمالا دح ىلا ابسفن هتيعرش مارتحا يف بهذي ماظن يأو . مهنجس يف « ةرماؤللا يف
 لوح نورشيم باطخ ىلعسيريف بحتإ اذاو ؟ « ريخالاوناقلا يه ةماعلا ةمالسلا » ناب داقتعالا
 هتئربتل مدقي نا ًاريخا نيشرؤملا دحا عاطتسا دقف 2« لاح لك ىلع طق قلي م يذلا « تاروقعلا
 , اهنزو اهل ةجح نم رثكا

 يمحت يتلا نيناوقلا ىلع تازواجتللا رطخاو رثكا اهيف تلصح يتلا يه شوبجلا نا يهيدب
 ىلع عارتقالاب « رصيق » و غسوسارك » رما دقف :.ةاضقلا فسعت نم نينطاوملا ةايحو « رهظ »
 ماظنلل ثا لجا . ةاصعلا وا نيرافلا نيب لاجر ةرشع لك لصا نم لجر مادعاو نيبعت
 ٠.ةداق نم ريثكلا رتشي ملو  اهركني نا الهاست سانلا نثكا عيطتسي ال يتلا هتابجوم يركسملا
  ةينطولا دئلاقتلا نع بيرغ عنطصم ونح لعفب « مهنيب توديجلاو ماظعلا ايس ال ؛ نامورلا
 نيبكلملا هكواسو ئماقلا ةطلس نا« ابئاجب تارورضلا هذهانعضو ام اذا « هيف كش ال ام نكلو
 ملقالاو امور لخاد امهنم امور جراخ ؟زورب رثكا « عقاولاو نوفاقلا ثيح نم « ءارم الب امه
 ناشيج عمتجي نيحف : هبجو يف فقي هبناج ىلا ليمز ال جراخلا يف هدحو وهف . تاذلاب ينامورلا
 .نيسيئرلا نم لك ةدايقلا ىلوتي « كرقشم لمعي .مايقلل « الثم نالصنقلا < نايواستم نابضاق امهسأري
 , هلابح اهتسرامم خوبشلا سلجم عيطتسي يتلا ةياصؤلا نم ففخي هدعب نأ مث . ةبوانملاب ادحاو مري
 يتلا ةيوّسملا ةوقلاب مظاعتيو اهيلع هتنما يتلا ةيداملا ةوقلاب فرصتيو امور لن ؛ ًاريخا < وهو
 ٠ امهلاعتسا ةءاسا ىلا ةعزنلا نم ماودلا ىلع برهت ام اذا الجر نوكي الف : هصخش يف دسجنت

 نق



 مل كلذ نا ىرتسو : هميلقا يف كلم « يضاقلا يا « احلا ناب مبسفنا تامورلا فرتعا دقو

 .امور ىلع الو ملاقالا ىلع ال ريخلاب دعي

 ليصفتلاب ضرعتست ترا « ةماعلا ةرظنلا هذه دعب « يرمعل يرورضلا نم سيل

 ءاضقلا بصانم
 .٠ ةفلتخلا ءاضقلا بصاتم 1

 يف خوبشلا سلجم ةوعد ىلع ءانب « لصانتلا دحا هنيعيو هراتخي يئانثتسا ضاق روتاتكدلا
 نينطاوملاو ةاضقلا ىلع ةقلطم ةطلس هل ناف « ضقن وا ةباقر ةي عضخي ال هنأ ثيحح نمو , عقاولا

 ئينجأ ديدهتك < ىوصقلا راطخالا ةهجاومل ررقتي امنا هنيبعت رمأ نا مث نم حضتيف . ءاوسلا ىلع
 ةكرعم ةادغ < ” ةنئدلا ف نيه وق عونلا اذه نم روئانكد غلا نككلو : ةريطخ ةنتف وا هادم

 ينيد سقطب «ليصالا يضاقلا بايغ يف «مايقلا اوفتلكو ا
 ًايئاهن اوعطقنا مث ٠ ةمسرلا ثتاءارحالا ىف ةلصس درجم ن جرخي ال كلذ نكلو ؛ يمايس وا

 ةيصتا| |ةمفيلا وهلا نع
 مقأ داديقسال يعرش قيدصت يبف : طقف مسالا ىوس ةهبدقلا ةيمسرلا ةيروتاتكدلا

 . حالسلا ةوقب

 لاجبر رابك اهبف بلأتي يتلا بصانملا ةماعلا قالخالاو ءاصحالا بقارع ةفيظو جوتتو

 ثرقلا لئاوا ىتح ةداعلا تجرد دقو , « ناطلسلا » زايتما مزاتست ال ابنكلو « ًاماقم ةسايسلا

 « اهتمبم يوطنتو . تاونس سم لك نينثا نيبقارم باختنا ىلع « ىضوفلا راشتنا خيرات « لدالا
 مظنت ىلع « روذنو ريبطتو ىربك ةحببذ ىلع لمتشي لافتحا هقفاري ماع ضارعتساب يبتنت يتلا

 ءاصحلاب ةياغلا هذهل ًاقيقحت « ناموقيف . صاخ عونب ةيركسعلا ةنيدملا تاجاح ليبس يف بعشلا

 ناعضيو صخش ةئام اهنم لك مفت تادحوو تاقبط نينطاوملا ناعزويو ؛تاكلتمملاو صاخشالا
 اهل ودبي نيذلا كلوا اهنع ابصقي نا ناعيطتسي ناسرفلاب ةحئالو خوشلاب ةحئال صاخ عونب

 ةبيرضلا ةممق ©« تاونس سمخ ةدمل « ناد"دحيو . ةببشو داقتنا عضوم < صاخلا ىتح « مهكولس

 . ةماعلا تاقفنلاو تادراولا نامزايو

 ةفقيرو « ةيلصنقلا ىلع صاخ. عونب قبطني ةماع ةروصب ءاضقلا بصنم نع ليق ام نكلو

 ءلم يراحتمي «اههامسا اهيلع قلطي ةدحاو ةئسل نايختني ناذللا نالصنقلاف . ةلئازلا ةمكلملا
 « ةيندملا نوؤشلا ىلا المع ناعطقني ال . « ةيدنجلا ناطلس » و «تببلا ناطلس» يأ « ناطلسلا د

 ىلع ملاقالا دحا يف ةنسلا نم ىقبت ام نايضقيو راطمالا لصف يف الإ  يلاثلا ترقلا لالخ ىتح

 رودت بورحلا تناك نيح هداهتعا . زاج يذلا « دسافلا لحلا اذه نا دبب . شوبجلا نه شيج سأر
 راظتنا كلذ عم يضتقيسو . ةريطخ ءىواسم ىلع كاذ ذا يوطني « امور نم ةبرقم ىلع

 . ةيروبجلا رخاوا يف ًاقبطم لازي ال ناك رخآ "لح داتعال لوالا نرقلا لئثاوا يف « ”اليس»
 مث . طقف يندملا محلا اهيف نولوتيو مهتيالو ةنس ةليط امور يف نوقبي خيراتلا كاذ ْذنم لصانقلاف

 انور



 اوناك نيح مهيلع لبق نم قلطا يذلا « لصنقورب » مساب ملاقالا هحا نوؤش ةرادا اوفتلك

 . مهفئاظول ينوناقلا لجالا دعب ام ىلا مهتدايقب نوظفتحي

 بصانم قلخ نكلو . نييسيئرلا ةاضقلا م « ةيروبجلا دبع لوا يف « نويلدعلا ةاضقلا تاكو
 ىلا دنسأو . « ناطلسلا » مالتسا يف اورمتسا مهنا دبب . ةيناثلا ةبترملا ىلا مهزنأ دق لصانتلا
 «يناثلاو «نينطاوملا نيب ىواعدلا يف رظنلل « « ةنيدملا يضاق د «لوالا : يندملا ءاضقلا مهنم نينثا
 ةيابن ذنمو . ايبنجأ اهيف فارطالا دحا نوكي يتلا ىواعدلا يف رظنلا « « لقنتملا » يضافلا

 دنست يي نورخآ نويلدع ةاضق نيع « ايلقص ىلع امور اببف تلوتسا قلا ةيناثلا ةمقننوبلا برحلا

 مهددع عفر يذلا « ًريخا اليس مهيلع قبطو . ريغص شيج وا لوطسا ةدايق وا ملقا ةرادا مهيلا
 يف ةنس نوضقي مبعيمج اوحبصأف : لصانقلا ىلع ضورفملا نوناقلا « ةينام ىلا ةّتس نم لماكلا

 اقالا دحا يف اماكح نونّسي مث « ةيلدع تابحالصب نيعتمتم امور

 يف باعلالا مظنت اهيلا فضي م ول ركذت ةيمهأ يدترتل ةينقتلا مابملا هذه تناكامو . قاوسالا
 4 ةيصخشلا مهتورث عادصت نمثلا ناك ولو ىتح «كلذي راظنلا عاطتساف :ةينيدلا دانعالا مساوم

 عفترا مث كاذ ذا ةيئام مددع ناكو - نيبلاملا ةاضقلا دنع ةضاعتسالا هذ هّبشي ام سيل

 ةيداملا ةرادالا نيمأتب نوفتكي ءالؤرف . - رصبق مايا يف نيعبرا ىلاو « اليس » مايا يف نيرشع ىلا

 لدعمب « رخآآلا ضعبلاو « خويشلا سلجم تاررقم بسحي امور يف مهضعب « ةماعلا لاملا قيدانصل

 , هتطلسل نوعضخي يذلا يضاقلا رماوا بسحب 2« شيج وا ملقا لك يف دحاو

 ًاناكم حسفن ىرا « ايندلا بصانملا ءاصحالا اذه لمشي نا نود « انب ردح

 ءانثتساب « هتازيمم عيمجف . بعشلا ةماع قوقح نع ةاماحلا بصنمل اصاخ
 ةيسدقلاك « بعشلا ةماع ىلا نيمتنملا راظنلا بصانم هب فصنت ام اهضعب

 ةسايسلا ةايحلا يف ايلوا ًارود ًانايحا بعلي وهو « ىرخالا ءاضقلا بصانتم نع هلصفت « الثم
 ةنبيدملا عضو هرسفي ركتبم ديدحت « لقالا ىلع ةماع ةروصب « هنا يف بير الو , ةينامورلا

 ةقبطو بعشلا ةماع نيب كاذن1 مثئاقلا عارصلا ةدحو مسبسملا لبق سماخلا نرقلا يف يلخادلا
 . ءاضقلا بصانم ةفاك ىلع ةرطبسملا فارشثالا

 سمن : ةيليدلا اهتميق « ةمرحلا هل نمؤت يتلا « بعشلا قوقح نع يماحلا « ةيسدقل » نا

 مرجلا عيسفدي يضاملا يف ناك م هبجو يف فقي نا وا ادي هيلا دي ثآ ىلع ورحي نم لك نوعلمو
 ليوبتلاب « لوالا نررقلا يف ىتح « ىفتكا ام اذاو « « ةيبراطلا » ةرخصلا ىلعأ نم هسفنب

 ىتح « نجسلا يف هاقلاو هديب مرجلا برض نا هل ثدح دقف « ةميدقلا ةبوقعلا هذه رطخب
 يف ةيرح لك ةلئاملا تازايتمالا هذه هل رفوت ىرا يب.دبلا نمت . لصانقلا دححأ ناكولو
 , هتاسحالص ةسرام

 نع ةاماحتأ بصنم

 بعشلا قوقح

 نيكل



 متسي الو . هب صاخ قاطن همابمل سلو . ةبباجيالاب تايحالصلا هذه رثكا تسل

 لئاسولا ةفاك هيدل نكلو « هبختنت يتلا اهسفن بعشلا ةماعالو امور لثم الو . « تاطلسلا »
 روتاتكسدلا ءانثتساب « دتعم لك دض « ايعامج ما ايدرف « بعشلا ةماع دارفا نع عافدلل ةديفملا
 ءامسا لمحت هاوه ىلع اهسرامي يتلا قوقحلا هذهناو .يماحلا اذه قوقح قيلعتب هنيبعت يذقي يذلا
 « ضارتعالاو » < ةاضقلا دحا هددبي نطاومل همدقي يذلا « نوعلا » : ةعونتم الكشا يدترتو
 هذمصه عسمج ىلا فاضي . ام نوناق عورسشمل قيسملا « ضقنلا » ىتح «رارق وا لع ىلع

 ةماغ ةوغد .قدح هي عا © يابا دسار قف « ةياذنلا كتم« ةنآدهاو ةباملا تاشالسلاا
 درقلا لئاوأ كذتم« عقاولا يف ىرنو : تاررقملا دحا ىلع عارتقالا ىلع اهلل ةسنمج ىلا بعشلا
 ةيقينوملا برحلا لالخ رقتس سا يذلا فرعلا نا ديب . نوناقلا ةوق بعشلا ةماع تاررقمل نا ثلاثلا

 هذوفن نمكش الب داز دق«هيلع اياضقلا نم ةيضق ضرعل خوبشلا سلجم عمج هل زاجا يذلاو ةئناثلا

 . ةنهارلا هتطلس نم ديزي نا نود

 نمددحي يفارغج يميلقا عباط وذ دحاو ءانثتسا « ةيروتاتكدلا ىلا ةفاضالاب « كلانهو
 راطا نع (م ١4/4 )ليم ةفاسم دعب ام اذا ايداع ًانطاوم ودغي يماحلا اذه ناف . هتايحالص
 ةموكحلا لامعا مهأ نكلو . ةرورضلاب ةقلطم يهو يركسسلا دئاقلا ةطلس ةضراعم يف اينوناق اقح ىلوي نا ادبا لوقعم ريغ ادب دق ذا  شيجلا ىلع ةطلس نم هل سيل نا ينعي اذهو . امور
 ةوق لثع بعشلا ةماع قوقح نع ةاماحلا بصنم ناف كلذل . راطالا اذه نمض يرحت ةنندملا

 . ةعيظع ةيلمع
 يف ةيراداو ةسايس ةامح لك "لشي نا « رومالا رهاوظب انيفتكا ام اذا « هنكمي

 ةرشع نا وه « رطخلا اذه نم نمأم « عقاولا يف « ةنيدملا لمح ام ناو . ةنيدملا

 يامل هياط ركلاو نإ ينور قل تح دارو ساو لآ لق ذاب يمتع ران سباق

 خيرات يف سيلو . كرتشم لمع ىلع مهتقفاوم نم غلب اهم ةعستلا دض ىتحو هئالمز نم يأ دض
 « هيلصت بيسي بعشلا قوقح نع ماحم هيف لزع ةدحاو ةلاح ىوس هلك ةمن ةيروبجلا

 هنأل هتطلس عزن ىلع « ١ ةنسلا يف « بعشلا ةماع تعرتقا يذلا « سويفاتكوأ هب ىنعأ

 نوماحملاو سوكارغ سويراببط هب مدقت دقت يذلا يعارزلا نونأقلا عورشم ددصب ضقنلا ىحن ثشن ءيشت

 «قرفلا رابظال « نآلا ركفنلو . دعي اهف ةقب ريبدتلا اذسه ىلإ دنتسي لو « تورخآلا ةينامثلا

 ىتح اهيلا تأجل يتلاو اهتاضق نع ةطلسلا عزنل ةينيثالا ةيطارقوميدلا ىدل تناك يتلا تالوهسلاب

 نكمي يذلاو بعشلا لثمي يذلا يضاقلا موبغم نا ىلع ديدج حضاو ليلد اذهو : سيلكيرب دض
 يماحلا لمع نا « يلاتلاب « يبيدبلا نم هنا دبب . ينامور ال ىنانوي وه بعشلا ةقث دقف ام اذا هلزع
 ال « نيريثك نيلغتسم نأب عانتقالل هدحو يجرلوكبسلا لاجحالا يفكنيو : زجعلاب ىلع ام ابلاغ
 مل ماظن يف ةنس لك نوددحيو نوبختلي لاجر ةرشع نيب مهل اناكم اودجاو « نيريثك ةنوخ لب

 يخيراتلا هرود

 ليان



 . ةيرصعلا ةقيرطلا لغ ةنظنم ابارحا قرعب

 هجو يف 5 ةريطخ بعاصم « ةّرم نم رثكأ « يماحلا لمح راثأ « فعضلا اذه نم مغرلا ىلع

 « القتسم ًادوجو ةنيدملا ءاطعاب يماسالا اهموهغم يفقي ةلود بلق يفف . نيينامورلا نيلوؤسملا

 عضو لبق ةلودلا ةمدخ يف نطاوملا عضيف « اهناوكي يذلا يرشبلا مق ةاولا نع « هتاذ * دح يق

 ليعل اعدار <« بعشلا ماما ىوعدلا عقر قح عم « هدحو ناك « نطاوملا ةمدخ يف ةلودلا

 اذاو . ةقلطملا ةلودلا ةطلس لياقت ةوق يلاتلابو < نطاوملا صخش نع عافد رصنعو نيلوؤسملا

 بجيف « اهريسو اهدوجول ًاقفاوم هتدجو دق « هتذفنو هتممص يتلا « ةينامورلا ةيروهمجلا تناك

 نع امطاس ًاناهرب هب دّيقت يذلا بعشلا مادق دقو ؛ ةنهأرم عوضوم كيلذ يف ىرن نا

 . هتساظنو هدرفت

 , ىضوفلا ىلا امور لاصيإاب ةياهنلا يف مهسأ دق“هنا ذا «يلاثملا هلاكب داقتعالا أطخلا نم هنا دمب

 ةسايس نونئسحي نيذلا «نيمزاحلا لاجرلا ضعب همدختسا «ةسلس ةضراعم ةادأك همادختسا قوفف

 دض لمعو مظنت ةادأك لب « بسحف الئلب ةادأك سيل « نوديرب ام نوفرعيو ةيبعشلا تاقبطلا

 ضرف خاتا لب < بسحف ةروثلا مثارج نايلغ ةيذغتو دبعتب حمسي مل وهو . ةككاحلا ةقبطلا

 طلتخي تلا ىلوالا نورقلا نع « كلذ ىلع ةلالدلل « احفص برشضنلو . ةديدج لولحو تاحالصا

 نع ماحتك « داق دق « ةيئاثلا ةيقينوبلا برحلا ليبق « سوينيمالف نكلو . ريطاسألاب دملقتلا اهيف
 0 ةيطارقوتسرالا دض ةءانب ةكرعم <« هئالمز نيرغنآلا نيماحلا عم مث « ًآلوا بعشلا قوقح

 نع ةاماحلا باجتحا دبع « ةطلسلا دمحوتو ةيوقت اهريربتب « ةايوطلا لعسنه برح ةمزأ تحبتف

 . كاذنآ خويشلا سلجم ابضةور يتلا « بوعشلا قوقح

 مانا يف هتيلعافو هلالقتسا ديعتسي نا نم « ومس ةنسلا نم ءادتيا « هعنمي ل كلذ نا دبب

 ةروك للملا ةنسلا يف لوالا « زكرملا اذه اهالك الغش نيذللا سوكارغ سوياكو سويراببط نبوخالا
 ةيبعشلا ةكرخلا اثعبف « اهءاختنا ديدحن ىلا اقفوتو اهالك اقان نيذللاو « تاوئس رشعب هدعب يناثلاو

 يتلا ةوقلا «اهتومب ىتحو اهلثب «ىرخأ ةترم احل ايحوأو ةمرطضم ةيلاضن ًاسور « ابيلا الخدأو
 نيدسفملا مدخم هنكلو « « نييبعشلا » يحولا اذه مدخف . حالسلا اذه لثم اهيلع يوطني
 ةرتفلا ءانثتساب « ةيروبملا ةياهنو سوكارغ سوياك توم نيبو . ضيا نيعماطلاو نيفرطتملاو

 سريرام ءامسأ لثمت «بعشلا قوقح نع نيماحلا ةطلس يلمع ”اليس نيناوق اهمف تشال يتلا ةريصقلا

 ناريخالا ناذه ناكو -  سوينوطناو نويروكو سويدواكو سوزوردو سونينروتاسو ايشولغو

 لضافالا مهيلا ىظني مل نيذلا نيماحلا نم ةليوط ةلسلس تاقلح - رصيقل نيليمسع درج
 ةاماحلا هذه تفشك دقف . كلذك يروبملا ماظنلا مهنع ضرب لو . ىضر ةرظن ( 0مانونمو)

 هيدل « ةلودلا تازواحجت نود ةلولبحلل ثدحم ةلوذ زاسبج :.اهتعيبط ةقيقح نع كاذن 7 ةبيرغلا

 . ًاماد الش ةلودلا لش ةيغب اهمادختسال اهكالتما هوعدي ال نا نم مظعأ لئاسو

 له



 يذلا رذحلل اهثادحأب ةئيدم بعشلا قوقح نع ةاماحلا نا نم مغرلا ىلع 7

 مه لخدت اهاف « ةرادالاو ةموكلا يف ىرخألا .ءاضقلا بصانم همحوت د حو

 :نا ثيح نمو . صاخشالا ةريس هنا هيف لوقلا نكمي يذلا بصانملا هذه بتارم ماظن يف « كلذ

 « داجيأ » اهئاف « ةلودلا ةطاس نم توافتم طسق ةسرامب حيلتو باختنالاب عزوت بصانملا هذه

 « ةمظعلا يف ةيواستم ريغ داجمألا هذه نكلو . ةدفحلا اهاركذ لمه الو نطاوملا ةامح اهب زقعت

 . نيليلق نيليصأ نيلغاش ىلا دتست يتلا ًاوعس داجألا عفرأ غرلب ةلواحم ىلا ضاق لك عفدي حومطلاو

 بصانملا باب لافقإ .بعشلا قوقح نع ةاماحلا-دض ةملعاف "البس ريبادت مظعأ نوكي دق كلذل

 اذا « ةرهشلا ىلع لوصحلا ناكمإ دبعلا كاذ ىتح رفوت تناك انيبف : اهسرام نم هجو يف ىرخألا

 ىلا نوعلطتي نيذلا كئلوا اهنع لوحتي ةذفات ريغ اقيرط « "البس نيئاوق ءاغلإ ىتح « ن"وكت اهب

 , كلذ نم دعبأ

 لسلستلا موهغم « انمض هتلقأ « مويلا ىتح دمتعت لازت الو ةلود نم رثكأ تدمتعا دقو

 يف ةستكملا ةربخلا نإ لوقي يذلا يهدبلا ليلدلل ادانتسا « ةماعلا قئاظولا يف يرورشلا

 لسلست » وه امراص الكش نضختا دقف امور يف اما . اهالعأ يف اديفم ودبي فئاظولا ىندأ

 . ةيانع لكب مظن يذلا « داجمألا

 لالخو .٠ اهليح ريغ يف ةعرسلا بينجتل نيبفاك « ةايوط ةدم < يعاملا ماظنلاو فرعلا ناك

 ناوفنع' يف « لتخي نا نويبيشل ةيئانثتسالا فورظلا ضعب تحاتا « ةيناثلا ةيقذوبلا برحلا

 , عدار ىلا ةجاحلا نولوؤسملا سالف هبجو يف اوزرب نيسفانملا نكلو .هل ريظن ال ًازكرم 6 هبابش

 لوح ةمهازملا اهيف لصحت نا نكي يتلا نسلا عفر : ةيساسالا ءىدابملا ءاطبا امنود اوفشتكاف

 ةدع سيركت باجياب كلذو « « لسلستلا » يف قالطنالا ةطقن ربتعا يذلا يلاملا ءاضقلا بصنتم

 بيترتل اقافو « ىرخا ءاضق بصانم يف رورملا باميا « همالتسا لبق ةلودلا ةمدخل تاونس

 . نيبقاعتم نيبصنم يلوت نيب ةدودحم ةرتف ةيضم باجتا « ةيلصنقلا غولب ةلوامم لبق « نيعم

 مويلا نورصاعملاو « مهقيرط نوسلتي اوذخا « ةثالثلا ءىدابملا هذه ىلع ةقفاوملا دعب مهنكلو

 يلاملا ءاضقلا نيب اوواس دق مهنا (يلمع ودبيو . حوضوب ةيليصفتلا قراوفلا اورب نا. نم دعبا

 ناك انيبو . ةماعلا ةينبالاو قرطلا ةراظنو بعشلا قوقح نع ةاماحلا نيبو يلدعلا ءاضقلاو

 نس يف يلدعلا ءاضقلاو نيرشعلاو ةعباسلا نس يف يلاملا ءاضقلا ةسرامم يناثلا نرقلا يف ناكمالاب

 ىلاو يلام لا ءاضقلل نيرشعلاو ةعساتلا ىلا لوالا نرقلا يف املمع نسلا تعفر نيثالثلاو ةسداسلا

 ١ ْ . يلدعلا ءاضقلل نيعبرالاو ةيناثلا

 ةماعلا قالخالا ةبقارمو ءاصحالا لوانثي ل - < فرعلاو نوناقلا نيب قيفوتلاب « اولصوتو

 صقانتي مره هبش ىلا - ىمادق لصانق ىلا عقاولا يف دنسا بصنملا اذه نكلو « نيعم صن يا
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 ماظنلا ىلا ةجاح : ةينامورلا ةينهذلا يف ةيرطفلا تاعزنلا ضعبل ةباجتسال ةقيرطلا هذه يف نإو

 لاقثا ىلعو لسلستلا اذهل ةيعرشش ةغيص عضو ىلع يأرلا رارق نكلو . رقتسملا لسلستلا ىلاو
 ةيرطفلا ةيماظنلا راسها نع صاخ عونب مثي ايلعلا بصالملا غولب ريغمأت يف يملا ىلعو هتابوعص

 . ةقعاصلا تاحاجنلا نم ءاتحالا ةرطبسملا ةقبطلا تداراف ! « ةقراخلا » رئاصملا نم تونخملاو

 يف انب ردجيو . اهتدارا ءلمب انايحا دسفأ دق رهاملا كابتحالا اذه نا لب ال « تقفخا اهنكلو

 اهنم الك لغشي لو بصانملا عيمج يف ماظتناب رم دق اهيلع زاف يذلا رصيق نأ ظحالن نا ةقيقحلا
 سوينموي ةمصخل باط انني « ةددحلا ايندلا نسلا يف ريخنأت وا ميدقت نود يا طقف « هتنس »الا

 يفف < تاذلاب هتيعرش ام ماظن فلاخ ام اذاو : ةيعرش ريغ تاءانثتسا نم ماودلا ىلع ديفي نا

 , هفعض ىلع ماظنلا اذه همدقي ليلد غلبا كلذ

 يطارقومبدلا رهاظلا

 بعشلا ثايعمج

 «نيعماطلا دض ةطيح ةباثع تمم دق«انينعي اميف «ةععرشلا هذه تناك اذا
 اندم اح فرتعللا ناقعلالا ةيرع# [ذين قف لكتب 4 اقيإ كريم وز محلا تاحم
 ادبل «بعشلا ةوق ىلا انرظن ول » : تلو بنك ك1 بمشلا يا «نيبخانلا امور يفد نانربلا يف

 نكيملف بسحف ًارهاظ الا سيل كلذ نكحلو .« بير نودب ايطارقومد ينامورلا روتسدلا

 ىوق يطارقوميدلا رصنعلا اذه لباقت نا « لصانتلا هلثم يذلا يكلملا رصنعلا رارغ ىلع « ايفاك

 « ىودج نود هعم حبصت لكشب نيمظنم اوناك مهتايعمجو نينطاوملا نا كلذ ىلا فضا . هنزاوت

 ًايمسر ةلمعتسملا « ينامورلا بعشلا :ةيمست «كلذ نم مغرلا ىلع؛اهتبثت ةدايس «ةيداعلا فورظلا يف
 . ةيئامورلا ةلودلا ىلع ةلالدلل

 ةيعمج ىلع نولاتحي فيك ابيف نولوؤسملا فرع لجأ . ةيئاتوبلا ةئيدملا ىلا ىرشأ ةكرم دعنل
 نيح انيثا يف اهب تعتمت يتلا ةطلسلل ةلئامم ةيلعف ةطلس ناكم لكو نامز لك يف سرامت مل يتلا بعشلا
 تايعملا تداس يتلا فارعالا يف سمان اننكلو . نهارلا يطارقوميدلا ماظنلا اهبف ةمقلا غلب
 نطاوملا موهفه ةقيقح يلجنت اهلضفبو : رومألا رهوج "سمت قراوف «امورو نانوبلا يف
 . ةنيدملا موهفمو

 سلجي نانوبلا يفف : هتيهأ كاردا نامورلا تفي ملو ؟ زمرلا ةميق قراوفلا هذه دحأل نا
 ماما « ةطسنم ضرا يف نوفقيف امور يف اما ؛ ةيرجح دعاقم ىلع ةيبعشلا تايعجلا ماضعا
 اذهب كانهو انه رثأتت تاسلجلا ةّدم نا يه.دبو . « دينملا » يه ةصنم ىلع سلاجلا سيئرلا
 مهف ةقيرط يف قيمع قراف دوجو تيثي « صاخ عونب « ضقانتلا اذه نكلو . يداملا ضقانتلا

 ةشقانملل عمتجلا بعشلا ناف . مهعاتجا سأرتي يذلا يضاقلاو نينطاوملا عومج نيب ةلدابثملا قئالعلا
 يف هفرتب وبف : ةينهذلا يف افالخ كانه نا ديب . نيتلاحلا الك يف « اقح مدختسيو بجاوب موقي

 الركب



 وهو « سوؤرملا عضو يف نوكي نا نامورلل ايعيبط ودبي ايب 4 لقالا ىلع ريظنك « نانويلا
 فرا تبئي « اقباس هيلا ةراشالا تقبس امم هريغ ىلا فاضي «ليلدلا اذه ناو . كلذب ىضْزي

 « نينتطاوملا روهمج هنؤكي يذلا يونعملا صخشلا ريغ رخآ ائيش مزاتست امور يف ةنيدملا ةيلاثم

 . هنودّسحيو ةاضقلا هنف كرتشد ًاثيش

 'ةيئانويلا ندملا ةفاك يف « ةيبعشلا ةمعجلا لجاد يفف . ىزغم لقأب سيل رخآ قراف كلانهو
 يه ة ةدمتعملا ةدعاقلاف امور يف اما . لتكلا

 يئعيو . ةيلخادلا اهتيرثكأ يأر نع رثبعي ادحاو اتوص ةلتك لكل نا ذا « كلذ ضيقن ىلع اماد
 ةيراكصالا ليكشت ىلع امساح اريثأت لتكلا ىلع نينطاوملا عيزوت يف ةعبتملا ةقيرطلل نا كلذ
 دق هنأل « ةيلعفلا ةيرثكالا نع آدج ةفلتخم ةيمسرلا ةيرثكالا هذه نوكت دقو . ةيعملا يف ةمسرلا

 لخاد يصخشلا مهيأر نع مهريبمت بسحي « انوناق نيواستم نينطاوم نيب يلمع توافت ربكأ موقي

 ىلا الإ ريشن ال يتح «كلذ ىلا فضنلو .ًادج ًايندتم وأ ًادج اعفترم ائاضعأ ددع نوكي لتك

 عرتقي نيح < يجراخلا طغضلا بورضل نطاوملا بنجت نأ « اهريغ ةريثك جئاتن نيب ةيوناث ةجتف
 ءاضعا تاحارتقا ةفاك ىلا هحارتقا مضي نيح هنم فعضأ « ةرو رضلاب ةدودحم ةلتك راطإ يف
 اك آلمف هبلا ىددأ دقو « ةيطارقوميدلل ةانفانم جئاتنلا رثكا ىلا ماظنلا اذه يدؤي دقف . ةيعجلا
 5 هيلع ءاقيإلاو ماظنلا اذه داتعا يف يسئرلا ببسلا ابياقترا ناك له نكلو . كلذ ىرتس
 ةوقو ةبندملا ةئيحلاو ةنيدملا يف يلخادلا مظنتلا رارمتساب ركفن نا ىرحالاب انب ردجي ؟ ىرتاي
 ينكر ؛ لئابق نيعزوم اوناك اهبئطاوم نأل صرحلا اذه ندملا لبجت ل لجا . ةيلع صرحلا
 .امور يف اهريسو ةيعدللا نايك ىلع ةرطس وذ وه انبي انما مانا ربك رعبا

 عئاقوو اندأ تاعزف كمي. ينايسلا ةنيدملا زاج نأل « ضقانتلا اذه نأش نم للقن الأ بجيف
 نينطاوملا ةاواسمب برضت امور نا املوا « نيجاتنتسا ىلا يدؤي وهو . ءاوسلا ىلع ةيعاتجا
 ةلودلا نا امهيناثو « ندملا ضعي يف.هلقأ «اعساو ًاقيبطت اهأدبم قيرغالا قبطي انيب طئاحلا ضرع
 هل نيحت الو هيأر ةقرعم ديرت ال اهنا ذإ « تانوبلا يف اهنم يدرفلا نطاوملإب اماتها لقأ اهور يف
 يه ةقيقحلاو : اهيلا مامفنالا هنكمي يتلا لتكلا ةطساوب الا ةيعاجلا ةدارالا نيوكت يف ماهسالا
 يف ربظي أدب ام اذاو « ينامور ال يتاثري لثم وه « الماك رحت نطاوملا ناسنالا رترحت نا
 ىلع ال هسفن ضرف ىلا لصوتي ال وبف © ةيروبمجلا دبع رخآ يف « نانويلاب اهقئالع لضفب « امور

 . قالخالا ا ا

 ربظملا نم ناك امهمو . ٍلشمتلا ماظنلا ىلا امور أجلت نا « هذه ةلاهلاو « رظتنملا نم ناك
 يف هريسفت هل نراف « تالاحلا ضعب يف ىلوالا ةينانويلا تايعملا رارمتسا هب ربظ يذلا طلاغملا
 ةلتكلا نا ديب . ةنيدملاو. نطاوملا نيب :صخش يا وا يش يا طبسوت نود ةلولبحلا ىلع ممصتلا
 نم ناكو . اضيا بعشلا لثم طبسوتل ةدحاو ةوطغ. ىوس مزاي الو « امور يف امهليب طسوتت

 لع



 ؟ه٠.+٠٠ل قحم نيحف . يفارغجلا مهعزوتو نينطاوملا ددع عافترا كلذ ىلا يدؤي نا بجاولا

 يف رارحالا .لاجرالو « ٠+ ةئسلا يف ابيرقت نطاوم نوبلملو « ثلاثلا نرقلا لثاوا ذنم نطاوم
 نكمي ال ةدحاو ةيعمج يف كارتشالا « ةينطاوملا تح ىلع ًايحيردت مطوصح دعب ايلاطيا ءاحنا ةفاك

 ةطلاغم نم رثكأ ةيعملا هذهل ىلوالا ةيعجلا ةزيم ىلع ظافملا مبصي < اهسفن امور يفالا مثتلت نا
 .ةمك احلا ةقبطلل ةلوهس ةيا هب ثبشتلا رفوي الو . ةلوقعم ريغ ةيرخس كاذ ذأ حبصي وبق : بسحف
 دق نيلئممب اهتقالع نوكتت نا « يناثلا ترقلا لئاوا نم ءادتبا هلقا « كلذ ضدقن ىلع « اهل ريخو
 .نيضرحملا ضيرحتي رثأتت ةسجس ريهامج نوكت نا نم ةلدتعملا رصانعلا ضعب ىلا مهراشخا يضفي
 . داش مضو رائتسا يف ةينانالا لبق همعلا يه نامورلا نيلوؤسملا ىلا هجوت نأ ردح ىلا ةءبتلاو

 هنال ةطاسبلا ىهتنم يف هرايتعا ىلإ ةرطفلاب نورصاعملا ليع لحب ركفي كاذنآ صخش نم سيلف
 ديلقتلاو هسفن لايخلا مقع ةينيلهلا تاداحتالا يف سمان نحن لجا. مهتاعمتجم يف قيبطتلا جئار موبلا
 امور يف ديعي دح ىلا ةروطغخ دشا امبجئاتن نكلو . نمزلا تاجاحو ىشاتي ال يذلا هسفن
 نا نود ةريغصةنيدم تناك نيح اهمظن ىلع تقبا تلاو ةيلاطيالا ةلودلا ايرشيو سيلقاتدغ يتلا
 : . ومنلا اذهل اقافو اهفيكت

 ءارلا يررقلا رمختآ كنمق . ديقعتلا نم ةمظنالا هذه ولخت الر 5000
 ا لبق كلذ ريغ ىلع رمالا نوكي دق - دح دعباك ا
 نينطاوملا ةفاكل باوبالا ةحوتفم اهعيمج تايعملا نا ىرن كم

 دعب دحاولا نيئطاوملا عيزوت يف تدمتعا يتلا ةثالثلا ءىدابملا نا .دبب , ءانثتسا نود نيينامورلا
 تمظنت يتلا تايعجلا نم ةثالث عاولا مايق ىلا رج دق اهدوجو نا ثيحي اهلك تخسر رخآلا
 . رخآ أدبمل اقافو اهيف عارتقالا تادحو

 «هبجوم نوئطاوملا عزوب يذلا كاذ هب ينعا « ةيلمع ةيمها نم عارنالا هذه دحال كاذنآ دعي م
 ةرشع لدعم «أبسنن يه ردحلنت (ئ716 « ةدحو » نيثالث ىلا « يثارولا ميباستنال اقافو
 رصانعل ةينطاوملا تح حنم ءاجف . لوالا ثالثلا ةيرصنملا لئابقلا نم ع ابنم لكل صاخشا
 يلثم نم ةفلؤملا تايمجلا دعت لف . ةقيقح لك عيزوثلا اذه نع عزني ةيئامور ريغ ةديددع
 «ناطلسلا » سنك « يسقط عباط تاذ لامعاب مايقلا ةيغب طقف ايلكش الا عمتجتل تادحولا هذه
 . الثم ددحلا ةاضقلل

 . ةردنلا هذه ىلع نيلثم نم نيتفلؤم اتسيلف « كلذ ضيقن ىلع « نايرخالا ناتيعملا اما

 « ةيندم » اهنم عبرا « ةليبق نيثالثو سمخ ىلع. نيعزوملا نينطاوملا مضت « ةيلبقلا » تايعجماف
 وا همف مقب نم هب صصختم يميلقا عقاو ةيادملا يف لئابقلا هذه ناك . « ةغير » نوثالثو ىدحاو
 ةلود نم رثكا يف دمتعملا ماظنلا ةروصلا هذه ىلع ماظنلا هبّسيو : همف يضارالا كلتمي هلقا

 عفترا يذلا ةيفيرلا لئابقلا ددع ناف . هدسفا دق ىقحاللا روطتلا نكلو . ةرصاعم ةطارقومبد
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 نم عافترالا نع فقوت دق .4ع6» 18/5 ةينامورل' يضارالل زاوم لكشب ةليوط ةده
 يف يريهاجج لكشب ةينطاوملا ىلع اولصح ولو ىتح «ذئذنم ددجلانونطاوملا طبتراف :؟١4 ةنسلا
 .يميلقالا ابعياط نم ريثكلا ءيشلا « ةعرسب «ترسخ يلا ةقباسلا لئابقلا ىدحاب «ةلماك ةقطنم
 رود تدغ ؛ ءارقفلا نم ادج ةعفترم ةبسن مغتو اددع رثكا يهو « ةيندملا لئابقلا نا مث
 ديعاوم يف « مهاوه ىلع نوراتخي نيذلا ءاصحالا ورظان جرد دقف كلذلو . فرش ةيفيرلا لئابقلا
 مدق نطاوم لقت قحي ىتح نومعني نيذلاو « ديدج نطاومب اهببوصصخي يتلا ةليبقلا « ءاصحالا
 نيقتعملا اهس ال « ايندلا تاقبطلا دارفأ اولجسي نا ىلع « ةيونعم ةبوقعك « ىرخا ىلا ةليبق نم
 ثتوص ىوس ًاددع ةديازتملا ةيندملا لئابقلا هذه نم لكل سيلو . ةيندملا لئابقلا يف < مهنم
 ريبك بناجن ابق نوروسيملا نونطاوملا ظفتحي يتلا ةيفيرلا لئابقلا نم لك نأش دحاو
 : ةيمهألا نم

 طبترا هنكلو لئايقلا لع عيزوتلا نم مدقأ  عيزوتلا عاونا نم رخآ عون ىمفأ دقو
 ببسي « ةيونملا تادحولا » ماظن ثادحا ةيكلملا ىلا بسنو ؛ ةيوثملا ةمعجلا ىلا  ًاريخأ هب
 .« ةملا ةدحو » ممأ اهبلع قلطي « ًاضيا ةيركسع ةدحسو كلانبف : شيجلا مظنتب اهطابترا
 ةئاقلا ةازاوملا بيس « ًاضيا « يلاتلاب يهو . أتعملا بعشلا يه « عقاولا يف « ةيوثملا » ةيعملاو
 دعي ءاصحالا اهددحي تاقبط ىلع عزوملا بعشلا « يلاملاو يركسعلا بجاولا نيبو ةورثلا نيب
 دق مظنتلا ذه تايفيك نكلو . تاونس سمخ لك ءاصحالا ورظان هيرحجي يذلا قيقحتلا
 « يدقنلاو يداصتقالا روطتلاب اهطابتراو ابخيرات ديدحتو تاعونتلا هذه لكشتو . تعونت

 لدبت ققحت دقو . املوح فالخلا دتشا ينلا ينامورلا خيراتلا لضاعم ىدحإ < دبعب نمز ذنم
 تاوصالا ةيرثكا مدقلا ماظنلا ىطعا دقف . ةيناثلا ةيقينوبلا برحلا ءديو 74١ ةئسلا نيب ام ماه
 هنا لاح يف « اهريغ تود ىلوالا ةقبطلا يف ةيوُملا تادحولا ىلا ( 14 لصأ نم 44 ) ةقلطملا
 تظفتحاف . اضيا ىرخا تاقبط عبرا « ًالوزن ةبقاعتملا ةورثلا تايوتسمل اقافو « كلانه تماق
 خوبشلا سلجم ءاضعا ايلا يمتثي « ناسرفلا » نم ةيوئم ةدحو ١م ب ذئذنم ىلوالا ةقبطلا
 ةدحو لدعمب « لمشت اهنا كلذ ىلا فضأ . نينطاوملا نيب ةدودحملا ةمخنلا يأ < ناسرفلاو
 ,« نايشلانم و ةدحو مهو « ( ةنس 45 قوف ) « لاكقعملا » نم ةيوُدم ةدحبو "ه « ةليبقلا نع

 ةقيرط يه امو + ةيوئم ٍةدحو ١١١ وأ ٠١ اهنم لك لمشت لبف <« ىرخألا عبرألا تاقبطلا امأ

 دقف « رمألا نم نكي مهم « نكلو . ةحضاو ةبوجأ ةلئسألا هذه دعب "قلت مل ؟ اهيف عيزوتلا
 اهنم ناتنثا تض ٍطقف تادحو سمح « ١8م4 لآ وأ مم لا ةيودملا ثادحولا هذه ىلا تفيضأ

 ءارقفلا ةدحاوو  شيجلا يف عبرألا تادحولا هذه ءاضعا لبقيو  نيبقيسوملا تاتتثاو لامعلا
 . ةقبطلا ىلع ةضورفملا ةبيرضلا نم ىندألا دحلا ىتح نوكلتمي ال منأل شبجلا مهمدختسي ال نيذلا
 ةناث ةبج نم نينسملا نينطاوملاو ةبج نم نيروسيملاو ءاينغالا نينطاوملا ناف اذكهو , ةسماخلا

 ةيوثملا تامعجلا نيوكت نا حضتيف . اهباسج- ىلعو ةاواسملا راتس تحت ةميظع ةيلضفأب نومعني

 نكت



 اهتروصت اك ةيطارقومدلا تابجومل امجتسي نا نم دعبا ءاوسلا ىلع ةيلبقلا ثامعملا نيوكتو
 . سماخلا نرقلا ذنم اهل تعضخو انيثأ لاثمأ نما ندم

 ضعب نرا لفغن الأ بحي « لدجلا لبقت ال ةقيقحلا هذه نا نم مغرلا لع

 . يفاملا عضولل ةيسنلاب تققح دق تاحاجنلا
  ًادبعب ًادح غلب هنا ينعي ال اذهو  ةيسيئرلا تاحاجنلا هذه دحا قلعتي

 لكش يف « اهميظنت قبطنا ام اذاو « اهنم دبع مدقا ةيونملا ةيعجلاف . ةيلبقلا تابعجلا رودب
 « اهريس ليصافت ضعب رّسفي يذلا ماعلا امموهفم ناف « لئابق ىلا نينطاوملا عيزوت ىلع « ريخالا
 ةيلبقلا تايعجلا بيصن لوانتت ةداز لك ناف كلذل . نيرضاحلا ةيرح نم دح « كلذ ىرتس اك

 تلوانت عقاولا ينو . يطارقوميدلا نكسب مل نا «© يخسلا حالصالا عباطب غبطصت
 . اهببصن ةدايزلا

 يف « ةيلبقلا تايعملا نا ىلا انه ريشن نا مهملا نم هنا دبب . رييك ضومت روطتلا اذه فنتكي
 نع نروماحلا مائتلالل اهوعدي بعشلا ةماعل تابعمج ©« رخآآ ءيش لك لبق < تناك « ةيادسلا

 وا طاوطنوعن/إم « تاءاتفتسالا د ررقت لاتلاب تناكو . ءالبثلا اهنع ىمقيو ةماعلا هذه قوقح

 دبقت يتلا « نيناوقلا » نكت مل اؤبب « ةماعلا هذه ىوس ديقت ال يتلا « « بعشلا ةماع ميسارم د

 نرا ذنم ةيها لك دقف دق نيبمتلا اذه نأ دبب . ةيوثملا تايعجلا نع الا قثبنتل نينطاوملا ةفاك

 ممددع ردنا نيذلا « ءالبنلا نا كلذ نع جتنف . . ءاتفتسالاو نوناقلا نيب ةيئوناقلا ةاواسملا ترقا

 كلذ نع جتن اك . ةيلبقلا ةيعملا ىلا ةبوعص امنود لوغسلا اوعاطتسا « ةيناث ةبج نم اثيشف ًائيش

 يف ابنوقالي يتلا ىربكلا ةلوهسلا ببسب ةيوُنملا ةيعملا ىلع ةريخالا هذه اورثآ ةاضقلا نا ضيا
 ظفتحت مف . ثاب# وا #1 نم الدب اتوص مه - عارتقالا ىتحو ةسلجلا ةبقارمو عاتجالل اهتوعد
 باختتئاو « برحلا نالعاو « ةريطخلا ىواعدلا يف رظنلا ريغ ةيرصح ةبحالصب ةيوثملا ةيعملا
 ةاضقلا باختنا : تايحالصلا هذه نم لقاي ةبلبقلا ةيعملا رك ظفتحاو , ايلعلا بصانملل ةاضتلا
 «اشيا اهيلع ضرعت نيتيعجلا ىدحا ىلعحرطت دقيتلا رومالا ةيراكا نا ريغ. طقف انندلا بصاننلل

 , صاخرعونب نيتاوقلا عيراشم ةيرثكأك

 نيتبسملا تامحالص

 ةيوئلاو ةملمقلا

 رطضا دقف . يداملا اهممظنتو تايعجلا ماظن ددصب رغتك حاب تحت دقلو

 بلاغ يف « "دحام « هيأر نع اييفش ريبعتلا ىلا دج ةليوط ةدمل « نطاوملا
 يف ةيدرف ( 7هطءال» ) « ةحول » ىلع نودملا عارتقالا رقا مث .. ة ةيلعفلا هتيرخ نم « نابحالا

 عاونا ةفاك ىلع ةقيرطلا هذه تممع ىرخا نيناوق ابيرقت ةنس ةنس نيثالث لالخ تردصو < ١ ةنسلا

 بستكا ١18 ةنسلا يفو . هتيرحل يا عارتقالا ةيرسل يساسإالا طرشلا كلذب رفوتف : باختنالا

 ىلا قفوتو هب مدقت حارتقاب ىربك ةببعش « بعشلا ةماع قوقح نع ماحم دعب وهو « سويرام
 رورملا نينطاوملا ىلع بجي يتلا « روسجلا » « ل جلا :ضرع سايقب < قّيضت ناب يضقي هرارقا
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 لك نمو ةباقر لك نم كلذب عرتقملا اجنف : عارققالا قودنص يف « مهتحول » ءاقلا لبق اهيلع
 ةينامورلا ةيطارقومدلا ةكرحلاف : هب أبعي ال امم ةقيقحلا يف ريبادتلا هذه لثم تسيلو . طغض'

 ابضرعتب كلذ ىلع ٌررحت ال وا "دحلا اذه نم دعبا ىلا باهذلا عيطتست ال ةكرحلا هذه نكلو
 ليصفتلاب تاءارجالا هذه سردنا يف كش نم سلو .تايعملا تاءارجا رّبست ةيساسأ ءىدابم
 ىلع ةقضض ةياصو اهب زيمتت يتلا اهبطوطخ ضعب صلختتسن نا انب ردجي هنا ديب ٠ ليحتسم رمأ

 ١ , ًايثدبم ةدايسلاب عتمتي بعش

 لامعالا لودج هدحو ر"رقي . اهءاضعا ىلا تاوعدلا هجري يذلا يضاقلا ةسائرب ةبعملا مئتلت
 قح يأو عاتجالا ريرقت يف هتدارا ضرفل ةلمسو ةيأ بعشلا كلت الو . تاشقانملا ريس هجويو
 دسحا الف تاياختنا عوضوم عوضوملا ناك اذاو ٠ هيلع ضرعي يذلا عورسملا يف ريوحت وا ةردابم

 يتلا تاوصألل الإ رابتعا الو « نيحشرملا ءامسأ عيمج هل مدقي نا ىلع سيئرلا ماغرإ عيطتسي
 ناك اذاو . امبسن رخأتم دبع يف ىتح « يرظن ناكما د"رجم كلذ نككي مو : 00

 عيطتسي « هفف ًاروصخ ؛ آلئام اقح سيئرلا مدختسي ام ًاريثكف « نوناق عورشم عوضوملا

 يلاتلاب عمتجتو «© شجلا يه ةيوثملا تايعجلا نأ ثبح نمو ٠ هصن روحي وأ هدرتسي نأ هبحومب

 عطتسي « ةاطللا حي , ضاق ىوس امانال وحلا هير ىنمب ميال امور راطإ عراخ

 كلذ هل بيطي امدنع ةيعملا لحل ةينيدلا ججحلا * مث نم هزوعت الف . ةسلجلا لبق روبطلا

 «تالاحلا ضعب يف لحلا ىلا ءوجللاب < يلكش أطخ يف عقي ال ىتح « هيلع يضقي بجاولا نا لبال
 وا - تاذلاب « تايعملا ضرم » عرصلاو - نيرضاحلا دحا اب باصي يتلا عرصلا ةبون ةلاحك

 تح رصح ىلا « لامعالا ريس ةلقرع بنجت ةيغب « انايحا اوهتنا مهنا ثيحي « دعرلاو قربلا تلاح
 يا ىلا تااعتألا ات راناود ايلك هلاطبإ ىلا وا طقف صاخشالا ضعب يف « ءامسلا ةظجالم »
 ءاهلالخ سيئرلا عئتمع ةركاذملاو رواشتلل تاسلج ةدع بلطتي دحاو نوناق عورشم ناف <« ش ثاقن

 نارا رع ا لا مالكلا ءاطعا يف هقح مادختسا نع < ديعب نمز ذنم
 ءالدوا « معنب » ةباجالاب طقف عارتقالل ةريخآلا ةسلجلا سرككتو .ريخالا بيطخلا نوكي نا يف

 تايلمع فقوتتو .ًانايحا ةاماكتم صوصن ةدع لوحو « صنلا لمه لوح سيئرلا « لاؤس » ىلع
 تادحولا ىدحا ىلا اهبق ةيولوألا دوعت تلا « ةيوثملا ةيعملا يف اما . ةيرثكالا غولب ذنم عادتقالا
 نآل ةعرقلاب بختنت يلا « ةزاتمملا » ةدحولا - ىلوالا ةقبطلا « نابش » مغت يتلا م لا ةيوثملا
 ناف « يلسلستلا تاقبطلا بيترتل اقافو اهبف عارتقالا يرمي يتلاو - لبقتسملاب ءابنالا ةميق اهي أرل
 « ريشا « ايئاهن رارقلا حبصي الو . دبا عرتقت ال داكت ةسماخلا اهش الو ةعبأرلا ةقبطلا تادحو
 قيرط نع مهنييعت نم مغرلا ىلع “ ةاضقلا نراف.« اذكهو : هنالعاب سيئرلا يضر اذا الإ

 ضفر ماما ةحسفملا ىوصقلا ةلبملا هذه نأو . سيئرلا « قئالج » ايممر نوربتعي « باختنالا

 لذو



 : مادختسا نود ًاماد رمت م ضقنلاو ضارتعالاب يعرشلا ةاضقلا قس ماما وا سيئرلا

 تاجاتنتسا ىلا انب يضفت « اهزاجيإ نم مغرلا ىلع «ةينامورلا تايعملا لوح ةلاجعلا هذه نا

 تايعجلا ريسو مظنت للقي ةبج نمن . امل ضرعتت م فرع يأ وا ةدعاق ةيأ اهضقنت نا نكمي ال

 ةيعاتجالا تاقبطلل ةيداعلا فورظلا يف نوكي دق يذلا ىلمعلا ريثأتلا نم دبعب ”دح ىلا ةسعشلا

 « ةيناث ةبج نمو . ءاينغألا تاقبط نم ًاددع رثكأ « ناكم ريغ يف اىانه اهنأش « ابنا عم اشدلا
 نيتاه نا يف بير الو . اهيلع ةقوفتم نكت منا « ةلودلا يف تايءجلا ةطلس داضقلا ةطلس يزاوت

 اذا ىتح “ ةيطارقوميدلاو ةيروبجلا نيب « ةاواسملاب « امور يف « طق ناحمست ال نيتظحالملا

 . ميدقلا اهموبفمب ةريخالا هماكلا هذه انرسف

 يطارقوتسرالا هاللا م

 خويشلا سلجم

 ةايحلاو ينامورلا روتسدلايف رصنع ىوقا وهو «يطارقوتسرالا رصنعلا ىقبب
 سلجم نا ىري نا بيلوب ىلع بعصي ملو . ماوسلا ىلع ةينامورلا ةيساسلا

 كلانهو . ةيقيقحلا هتيمها هطعي / هنا ديب : رصنعلا لث يذلا وه خوشلا
 : ةئيمللا هذه ةمظع نع انل فشكت نا اهنأش نم ةيعمجلا ددصي هانظحال ام لباقت ةيزمر ةطقن

 . ربنم يا يلتعي ال سيئر ماما اضيا نوسلحي خوبشلا

 قلطيو « ءامدق » سلجم نذا خوبشلا سلجم ؛ « نسملا » 5مم نم ىءموضيو ةللك قتشت

 يف ىلوالا تالئاعلا ءاسؤرو ءالبن هسفن تقولا يف مهنا يا « اضيا « ءانآلا » مسا هئاضعأ ىلع
 دبع يف « « ءانآلا م» ةمك ىلا فبضا دقف . قيحبس ضامب طيترب كلذ لك نكلو . امور

 نكلو 2« ةحئاللا تناكف . « ةحئاللا ىلع لجسملا ١» ©ةدمعنمن# لوعفملا مسأ < طسوتم

 . ايلا ادغ اهفيلأت

 تالاحلا لك يف هنكلو +1٠ ىلا رصنقو ٠٠ ىلا البس هعقر . ال. وه يداعلا خوشلا ددع

 يتلا ةدايزلا ةجينتن ىوس نويروتاتك دلا ابققح يتلا تادايزلا تسيلو ؛ ينوئاق صنب هدحي م
 ىتح « يلاملا ءاضقلا بصنم يف نيبعتلا نم لعج دق فرعلاف . نيلاملا ةاضقلا ددع ىلع اهواغدا

 . خويشلا سلجم ىلا لوخدلل ايفاكو ايرور أطرش « نوناقلا لبق

 عضوب « تاونس سمخ لكو « عبارلا نرقلا رخاوا ذنم « قالخألاو ءاصحالا ةاضق ذخا
 « ةقباسلا ةحئاللا ءاضعأ نم هءاصقإ نوديرب نم ءاصقإ يف قحلا مهل ناكو . خوبشلاب ةحئال
 نا ذا  ةردان تالاح يف يأ « ةيقالخا تارابتعال الإ يزحلا رارقلا اذه ىلا نوأجلب ال مهنكلو
 ةديدجلا ءامسألا رابتشا اما . ةاحلا ىدم هبصنم يف يلمع ىقبي ةحئاللا ىلع لجس ام اذا خشلا
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قالخالاو ءاصحالا ةاضق ىرب الف . افرش ءالبتلا مظعا لوانتي نا بجبف
 فكرا نم لضفا يلاتلاب 

 هذه ترقتسا دقو . ءاضقلا بصانم يف بعشلا مهنيعي نيذلا صاخشالا رابتعالا نيعب اوذخأي

 ةيركسعلا متازح لا اهتدجوا يتلا ةديدعلا تاغارفلا دس ةيغب «ةيناثلا ةيقينوملا برحلا لالخ ةداعلا

 ةجاح نم سيل يتلا ىرخالا ءاضقلا بصانم « يناثلا نرقلا لالخ « اثيشف اثيش تلمش مث ىلوالا

 سرككي ًانوناق « البس » نس ًاريخاو . نييداعلا نينطاوملا ىلا ءوجلل « اهيلغاش ددع عافترا بيس

 عضو مارياب كلذ دعب قالخالاو ءاصحالا ةاضق ىفتكاو : خوبشلا سلجم يف نييلاملا ةاضقلا لوبق

 ذنم امظتنم دعي م مئافلخ نيبعت نال « قالخاو ءاصحا ةاضق كانه نوكي نيح كلذو - نهار

 . ايمو ارما ةيسيئرلا مهتايحالص ىدحا نم لعجي يذلا ريبدتلا اذه
 يلام ا ءاضقلا بصانم نولتحي اوناك دقف : ًاريبك اضافخنا يطسولا خوبشلا رمع مث نم ضفخلا

 «ءامدقلا ةاضقلا نم افلم سلجم ادغف :اضيا يمسرلا خوشلا سلجم عبباط روطتو .ةركبه نس يف

 اذه يغلب يذلا « البس » لبق هلقا « ةحئاللا ىلعا يفف . ةحئاللا بيترت يف تح هادص كرتي ام

 نيب قالخالاو ءاصحالا ةاضق هراتخي يذلا « سلجملا يف لوالا » مسا لجسي « يقرشلا بقللا

 نويئاصحالا » « ءامدقلا ةاضقلا « مهفئاظو ةبترمل اقافو « ةحئاللا يف هيليو . نيقومرملا خوبشلا

 ًاقافو ةئف لك يف يلخاد بيترت كلذ قفارب « خلا « « نويلدعلا » و «نويلصنقلادو« نوبقالخلالاو

 نكلو « ةحئاللا بيترت بسح مهيأر ءادبال ةاضقلا ىعديو . مهبصانم يف ةاضقلا ةيمدقال

 اوملتسي مو العف مهباختنا ىرج. نيذلا يا « نينيعملا ةاضقلل « ةدحاولا ةئفلا ق < ىطعت ةيولوالا

 , دبعلا ثيدحلا ةيبعشلا ةيعملا عارتقا مهيلا رظنلا تفلي نيذلاو مهماهم دعب

 بسشلا ةبخن لثم دق يامل يف وهف . روطتلا اذ م لعفب ائيش دقفي ل خويشلا سلجم نكلو

 نيعي مو . يعاتجالا رابتعالا ن"وكت رصانع ابلكو « اهتربخو اهنسو اهتورثو اببسنب ةزيمتملا

 ءامهالا ةفاك خوبشلا سلجم مضيف , ىرخا سيياقمل ًاقافو « نسلا ءانثتساب « ابلمع ةاضقلا

 « ةرهاظ ةصيقن ةيسايسلا ةايحلا نع ًايئدبم همصقت ال ةريبكلا تالئاعلا نم وضع لكو « ةريكلا

 . ةلودلا حلاصمو توؤش كلذ دعب نلوتف ةليقملا هتابجاو هببا ىلع هيابش يف سرد نم لكو
 ادسجم © مهبجأوا مهبعوو مهتيبرتو مويسن هئاضعا ىلع اهيفضي يتلا ةكحلاب ةئيلملا ةمظعلا لضفبف

 نأش « اضيا وه هنا يا « اهريصمو مئادلا اهنايكو اهرارمتساو اهديلاقتو امور خوشلا سلجم

 . ةيبعش ةيعمج نيمظتنملا نينطاوملا روهمج نع لقتسملا يبدالا نامكلا كلذ « ةاضقلا

 . ةينانوبلا ةيطارقومدلا ندملا « سلجم » نيبو هنيب يلاتلاب ريمك قرفلا ا خا

 ةايحب بقاريو اهتاررقم ذيفنت ىلع صرحي ةيعجلا راثتسم ريخآلا اذه ناك ١

 عتم . لقتسملا مرودب مايقلا يف.ةاضقلاب لب ةيعجلاب هل ةقالع الف حومشلا سلجم اما . اهمساب ةئيدملا

 رارق ةميق لاك ] ىلع ةردقلاب يأ « « ةدايزلا » يقافتشالا اهانممو < رامممممنلوم لاب ةيادبلا يف

 لشل لذب دق يعسلا نا ودبيو.رارقلا ءاغلإ يف هقح ينعي اذهو «ىحال تقو يف الإ هنلغي اليبعش

 ٠- اهتيروطاربماو.امور 4



 ةسلج لبق اهنم ةدافتسالا قح رصحي « عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ « ةطلسلا هذه

 ةملؤم ةبرض عقاولا يف دادسي ال هنكلو « ةبنوناقلا هتيمهأ حالصالا اذهل نا لجا . طقف ةيعجلا

 ىضري ال عورشم وا حيشرت ىلع بعشلا عالطا نود لوحي ام كانه نكي مل اذاف . حوبشلا ةطلسل

 هتاوق تنك دقو . ةاضقلا نم ضاق هيأر فلاخي نا ثدحي ام ًاردانف « خوشلا سلجم اهنع

 ني ل كلا
 لوصأ نكلو < ىهجد/بوهمدسبال# < « تاروشملا » ىوس ايثدبم خوبشلا سلجم يطعيال

 ىلع ذئذنم هتلحت « ةيعجلا تاسلج لوصا نع فالتخالا نم ريبكص بئاج ىلع ىهو « هتاسلج

 ةدع وا  ةاضقلا دحا ةوعدل ءانب الإ عاججالا عيطتسي ال اضيأ وهو . ةيعملا دعص ريغ ديعص
 اهضرعي يتلا اياضقلا هاوه ىلع راتخيو هسأرتي يذلا - نينماضتم مبلمعب نوموقي اوناك اذا « ةاضق

 قحيو . ةماتلا لوقلا ةيرحب ءالؤه نم لك عتمتي « هئاضعا دحا يأر سيئرلا بلطي نيحو . هيلع

 ال ةيضق ريثيو تاليدعتلا حرتقيو ليقارعلا ىلا أجلي نا يأ « ةلماك تاعاس ملكتي نا وضعلا

 قفاوس هنا سلجملا ىلع ادب اذاف . خلا «ةلمقم ةسلج امل سركت نأب بلاطيو سيئرلا ال ضرعتي

 سيئرلا وهو « اهيلع ةقفاوملل دادعتسا ىلع ضاق كلانه ًاًئاد نوكيسف « ةبلاطملا هذه ىلع

 نا « اذه هلممب « عيطتسي يذلا وهو « عارتقالا عوضوم ددحي يذلا « ةمعجلا يف هنأش « اريخا

 لمهيو نيضقانتم نيلحي الإ لبقب ال وا الثم تاليدعتلا ضفريف ءاضيرع ًامادختسا هكحت مدختس

 قيقد ءاصحا ةيلمع « كشلا ةلاح يف « هقفارت دق يدرف عارتقالا نكلو . ىرخالا لواحلا لك

 « ةروشملا » ةغيص عضو رود ًاريخا يقأي مث . ةعاقلا نم نيفلتخم نيناكم يف ءاضعألا ءمج دعب

 خوش نينعت:هيلع بجروتي « ةيفاك ةرطيس ًارطيسم سيئرلا ناك اذاف © ىودونبع - معناه

 . ةيرثكالا روعش نع يئاهنلا صنلا مني ال نا ىلع يلاتلاب نوصرحيو ريرحتلا ةيلمع يف نوكرتشي

 «ةروشملاف» . ًاريسفت ال ةرهاظو « ةّلع ال آالولعم لوصالا هذه يف ىرن نا انب ردحي هنا دسب

 يضاقلا ةيرح رهاظلا يف ظفحي يذلا « اوأترا اذا د وا « ىأترا اذا » دّسقملا ريبعتلا ماد نمضنت

 ةردان تالاح ءانثتساب ةمادلا ةيعاوطلا عم صنلا اذه قفتي الو « ريرقتلا يف ةاضقلا وا

 . رماوأ تناك ْول اك اهي نولمعي حئاصن لابح ةاضقلا اهيدبي يتلا - ةحضافو

 ديلقتلل خوبشلا سلجم هب نيدي يذلا يبدألاو يمايسلا ذوفنلا رابتعالا نيعب اتذخأ ولو ىتح
 ام لكحب ركفت مل اذا دايقنالا اذه لثم كردن انسلف. « ةئيدملل اهيدؤي يتلا تامدخلاو هباختنالو

 يعاّتجالا ريثأتلاب ثومعني خوشلا نأ ثصح نبأ . ينامورلا يمايسلا لجرلا ةامح يق هب طبتري

 سلجم ناو . تاباختنالا نابا ايدجم امادختسا هنومدختسي مهاف « ةورثلاو بسنلا هرفوي يذلا

 لعجل ناكمإ نم رثكأ ةداتعملا هتامحالص يف دحي « ةئيبك هبلا ةرظن ام اذا <« صاخب عونب خوبشلا
 ةضراعم عيجشتب هلقا « هقيرط يف اضيا ليقارعلا ةماقإلو « انايحا ةديجمو ةلهس يضاقلا ةمبم

 اذكهو . ًارومغم ىقبي نأب هيلع مكحللو «© بعشلا قوقح نع نيماحنا دا وا هثالمز دحا
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 هتالماجمب مفدي وبف : رفاس عارص ةطساوب الإ ابهنم ةاجنلا عيطتسي ال ةرئاد يضاقلا ىلع قبطت

 , خويشلا سلجم يف ةيرثكألا ىضر نم

 لضفب ًأدج ةعونتم تاقاطن عقاولا يف خويشلا سلجم تاطلس لمشت

 . ابليدعتل نوناق رادصإ بحي يتلاو نوناقلا ةفص تذفخت | يتلا تاداعلا

 اهتاقحلمو ةيجراخلا'ةسايسلاب صتخي ام لك يف تاطلسلا هذه ىدم انيأرو انل قيس دقو

 « صاخ عوني لقحلا اذه يف < سراي سلجلا نأل « اهبلع ددشنلف كلذ عمو . شوبجلاو ملاقألاو

 نييعت هيلع ناك املو . هتابضغو هتانابسحا ةطساوب ةبترم ةاضقلا ىمسأ ىلع رشابم ريغ أطغض

 محلا ىقبيس يتلا كلئو «ام ةئس يف نيبلدعلا ةاضقلاو لصانتلاى لا اهيف مكحلا دنسيس يتلا ملاقألا

 وا نيينعملا صاخشألا مدخي هناف « اهيلع هتيالو دتدمتسو ةقباسلا ةنسلا يف هالوت نم يدبأ يف اهنف

 دعب الإ « اذه ملاقألا عيزوت ىلع « آليوط نمز « مدقي لو . مهوحن هروعش نم يحوب مهب رضي

 رطضي ىتح « ١١ ةئسلا يف « سوكارغ سوياك هحرتقا نوناق راظتنا بجو دقو : تاباختتالا

 اكو . ائاغلإل يفكي نا نود هريبادت لقرع يذلا رمآلا « نيبّشتنملا ءامسأ ةفرعم لبق هب بلل

 مهدوزيو نامورلا ءارفسلا نيعي هناف « مهتلثسأ ىلع مهبيحيو بناجألا ءارفسلا لبقتسي هنا

 ىلع قفاري مل اذا اضيا حلص نم سيلو « هيأر نود ةيماظن برح- نم يلاتلا سلف : تايلعتلاب

 لئاسولاو ليطاسألاو شويجلا مزاللا ددعلا « ايضاق ًايضاق « دادحي يذلا وهو . هتادهاعم هونب

 هجوي يذلا'وهو . رصتنملا دئاقلل « زوفلا بكوم.» ضفرب وا حنمي يذلا وهو . ةلباقملا ةيلاملا

 ةطلسلا نم عون مث نم زربف : مهملاظم نوكحاشلا هبلا مفريو مهريراقت اهماكحو ملاقالا ةداق هبلا

 فضا . ىرخالا تابوقعلا ضرف عطتسي مل اذا موللا اهبجومب عزوي خوبشلا سلجمب ةصاخلا ةيئاضقلا

 تاونسلا ةليطو «بعشلا نع ةاماحلا بصنم سوكارغ سوياك مالتسا ىتح * خوشلا نا كلذ ىلا

 سلاجم ءاضعا مدحو اوهدق « كلذ دعب لوعفملا ةيراس اليس نيناوق ا هيف ثيقب يتلا رشعلا

 يتلا ةنيزالا ءانما تاقرس ىواعد يف رظنلاب ًاصتخم سلاجلا هذه دحسا ناكو : « ةمئادلا » نيفلحلا

 . صا عونب ملاقالا ماكح ىلع عقرت

 « بصانملا يف ةاضقلا ءاقترا ىلع ًارشابم اريثأت لقا ىرخالا سلجلا تابحالص تناك اذا

 . ةيعاتجالا' ةايحلا يف امساح ًارود بعلي هلعج يف ثمبسا دق كلذ عم اهئاف

 خويشلا سلجم تايحالص

 يف هكارتشا هب ينعا « ةيقيقحلا هتعيبط نم ءيش نع ربعت ىتلا ةشيدلا تاطلسلا ابنع لصفنل

 كلم ا بصنم روغش يا « قلطملا « ناطلسلا » روغش نيحف . امور وه يذلا يداملا ريغ نئاكلا
 « اضيا روتاتكدلا بصنم روغش هدّقعي دق يذلا « نآلا نيلصنقلا بصنم روغشو < لبق نم

 ةيداعلا فورظلا يفو . « تقؤملا كلملا » نيبعتو روبطلا ناريط عالطتسا ىح « ءانآلا » ىلا دوعي

 زيجيو ابتينازيم ددحيو دايعالا ررقيو < سوقطلاو تالافتحالاب مايقلا ىلع خوبشلا سلجم رهسي
 . خلا  مهيلع هكح ردصي وا ددخإ ةهآلا ةداع
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 ءاشنا ررقي وبف : ٌالثم ةنيدملا تاكلتمم ةرادا كلذ نم . ةيدام ةراداف ىقبت ام امأ

 نيب لصفت يتلا ةدملا يفو « ةماعلا كالمالا نم ةخواسملا ضرالا عطق ةبه ىلا رحي هنال تارمعتسملا
 تاقفنب ةقلعتملا نوؤشلابت بي « فلسلا ءاصحالا يضاق ةدم ءاهتناو فلخلا ءاصحالا يضاق نيبعت

 « هرماوال اقافو الا ةئازخلا نع :رولوؤسملا نوبلاملا ةاضقلا فرصتي الو « ةلودلا تادارباو
 5.0 . نيفرحلا لمحت ةيدقنلا عطقلا رثكا نرا ثيحي . دقنلا رادصا زيجي يذلا وهو

 .( « ةروشم » بجروع يا ىودمؤبم - (م»مانآام )

 سلجم ءادعا دلأ يفتكيو . ةيروهجلا رخلآ ىتح تاطلسلا هذه نم ةيا ىلع ضرتعي م
 دحت نا عيطتست « ةدايسلا تاذ « ةيبعشلا ةيعجلا ناو هيلع افقو تسيل اهنا لوقلاب خوبشلا
 ةعطق زرف : صاخ رارقب يفقي وا اهبلع ًاليدعت لخدي ًانوناق ةجاحلا دنع نوردصتسبو . اهنم
 ًارذش رظني سلجملا تا « لجا . خلا « ةاضقلا دحا ىلا ملقا ةيالو دانساو « ةماعلا كالمالا نم
 ررقيو ًالوقعم ًادح هضارتعا يف زواجني ال هنكلو « ةيديلقتلا هتازايتما نم صاقتنالا اذه ىلا
 . ةياهنلا يف ءانحنالا

 سوك ارغ سوياك. دض عارصلا ىمح يف « ترقا نيح « ١9١ ةنسلا يف ريغت دق عضولا نا ديب
 دقو .«ءوس ياب ةلودلا باصت ال » نا ىلع صرحلاب لصانقلا مذاق يتلا « ىوصقلا » ةروشملا
 دق « مقاولا يف « اهنا ريغ . ةمببم تسقب اهنكلو « ةقحاللا تامزالا نابإ ةغبصلا هذه تدمتعا
 ةيأ ثوبد « مادقإلاب « ةقحاسلا سلجملا ةيرثكا كاذن1 اهبتمبف ا « ةماعلا ةمالسلا مساب تحمس
 سونينروتاسو « ١١١ ةنسلا يف سوك ارغ سوياك راصنا نم تاثم ةدع مادعا ىلع «.ةمكاحم
 « نورشيش لصنقلا رماب « ةرمأؤملا. يف انيلبناك ءاكرششو « ٠٠١ ةنسلا يف امهاقدصاو ايشولغو
 تانامضلا ةفاك لوعفم فقوتو ةقلطم ةيروتاتكد تاطلس ةاضقلا حن نذا يبف ..<# ةلسلا يف
 . بعشلا ةيعمج ماما ىوعبلا عفر قتحو بعشلا ةماع نع نيماحلا ةناصحب ءادتبا « ةيعرشلا
 مهام اذا هموصخ نكلو . ةقباس ةيا ىلا دانتسا نود سلجلا هب يعادب ديدج قح يرمعل اذهو
 اوأجل دق مهتاف « هم ةنسلا يف يفنلاب نورشيش ىلع محلا ىلا مث نم اولصوتو ةيعرشاللا ىلع اورأث
 دض مهسفنا نع عافدلا مهيلع بجروت نيح « ًالثم م“ ةنسلا يف « ىوصقلا » ةروشملا ىلا ًاضيا مه
 لي « يروتسد ديدجت ماما ةقيقحلا يف انسلف . نيح ىلا سلجلا دايسأ مهسفنا اوأرو اليس »
 . ةيعرشلاب أبعي الو ةمزا يف طبختي ماظنلا : ةوق ريبدت ماما

 سسا ىلا زكترا دق وهو . اهب لسم ةثداه ةميظع لحارس يف لبق نهم يملجلا ماشا
 سيلو . ريوحتلا لياق يرسشب لمع يه ةبوتكم ًاصوصن اهتيمهاب قوفت ةيبدأ 0 مز باسو

 ةفرعم انتعاطتساب سمل لب ال « ةدحولا ىلا سسالا هذه درن نا انتعاطتماب
 ةلمد :«هزمس كا مارتحا كلاثه ناكف . ابلك ةكباشتم يبف : طبضلاب ةبسنلا اهتيمأ ىدم
 اذم نا : ام اعون يبهذلا دهعلاب ىأ « ةميدقلا ةكحلاب نائالا ضرفي يذلا « دودجلا فرع »
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 فنراكو . اهتمبق ةقباس لك « ام دح ىلا « ىطعأ لب ال « هت”وق 5 ديلقتلا ىطعأ يذلا وه مارتحالا

 يف ةجاحلا هبشي ام كلانه ناكو . ربكألا ددعلا ريغ ف ةدسجتملا ىوقلاب فارتعالا كلانه

  ةيلسلستلا بئارملا ىلا ءاتنالاب درفلا لوبق عزتني ام كلانه ناكو . ةيماظنلاو ماظنلا ىلا سوفنلا

 . هرضاح يف هيزاري ام هلقا « هيضام يف ايس ال « هلثمي اب يزاري ناسنالا تأب روعشلا هب ىنعأ

 نا « لاح لك ىلع « ريخالا اذه تفي ملو . خويشلا سلجم ةرطبس رارقا يف كلذ لك مهسا دقو
 ةيكلملا ىلع « يضاملا لوح همسلاعت يف « ًالثم هكح ردصأ دقف ؛ ةديفملا تازيستلا ضعب ىلا أجلي
 بهذن نا ىلا ةظحالملا هذه انب ببهتو . ايلعلا ءاضقلا بصانم يف اهبساور رارضأ ةلازإ يف عربو

 رعاشم هيلع يوطنت ام ناركن عيطتس ال خرؤملا نا اكف : ةيلاثما ءارو ام ىلا انثحي يف

 نا لهاجتي.نا عيطتسي ال كلذك « ةيسايسلا اهتايح ديدحت يف صاخ رثأ نم ةعاجلا تاداقتعاو

 اهريغ عم اهقافتا ناو نهار عضوب ”ومسلا ىلع ناحألا بلغأ يف رصتقت ةمحورلا لماوعلا هذه

 . ةيلمعلا اهتيمهأ لاح لك ىلع ررقي

 ىلوالا تاونسلا يف ءىدتبي ًادبع «ىلوالا ةجردلا يف « دصق نع تلوانت ة ةقباسلا ليلاحتلا نا

 يف رهدزا دبعلا اذه يف . يناثلا نرقلا نم ًايسرقت ىلوالا ةثالثلا عابرالا ىلا دتميو ثلاثلا نرقلا نم

 اذهب « شن دق وبف . يسلجملا ماظنلاب هتيمست بحي ام « كلذ لبق ةفصاعل ضرعت نأ دعب « هلابك

 انيعزارت ةريحي اتميزه امس ال « ىلرالا اهمازه تبسن يتلا ةيناثلا ةيقينوبلا برحلا نع < لككشلا

 «© برحلا ةياهن ىتحو «« اناك » ذنمو .خويشلا سلجم اوبراحنا مه قيس نييبعش داوق ىلا ««آاك»و

 ددعو ةاضقلا ماظع بيغتو ةيبرحلا تاهبجلا ددعتو رطاحلا قادحا بيس « ريخالا اذه ضبن

 ابلاغ محلا ةمبمب « اييرقت ةنس رشع ةسخخ ةليطو « رمتسم هبش ًبيغت نيدنجلا نينطاوملا نم ريبك
 ايندلا بتارملا نم ةاضق مادختساب وا .هدحو كلذب ضب: دقو « لقالا ىلع (امئاد قيسنثلاو

 نع «© تافص نم هنع نهرب ام ةلمج نم « كاذنآ نهرب دقو . بعشلا ةماع قوقح نع نيماحمل اك

 قئارطلا نم ًاريثك ناو . لبق يذ نم اهفرعي م ةطلس هل ارفوو امورا رصنلا انمأ تابثو مزح
 تاحاجنلا بقاعت ناك امو «ةقفوم الواح برحلا ءانثا تربظ دق كلذ دعب اهملا أل يتلا قباوسلاو

 .اهنع ءانثنالا عيطتسيل يناثلا نرقلا يف ىربكلا ةيركسعلا

 ريغ رخآآ ببس ىلا :تزكترا دق « ةسبقحلا هذه يف ىتح « خويشلا سلجم ةرطيس نا ديب

 ةطلسلا سنم دق يسلجلا ماظنلاف . ثاذلاب اهتحلصم مدخت ابلعج يف اهتزبجا دحا ةرابمو ةمظنالا

 . حلاصملا يف ةكارسش نع « يمسر عباط يا دعب هل نوكي نا نود « نهأرلا اهدوجو ربع ةقبط

 نا ىلا نآلا ذنم ردحت ةراشالا نا ديب . ثحبلا قابس يف يعاتجالا عقاولا اذه ىلا دوعنس نحنو

 « نيز » مهيدل ناك هناو « نييراقعلا نيكالملا مظعاو ةورث نينطاوملا عسوا كاذن 7 اونك حوبشلا
 « مهتالئاع نيب تعمج دق ةريثك ةلدابتم تارهاصم ناو«نيبخانلا ىلع مهتطساوب اورطبس نوديدع

 « ءالبن » ناو « ًابيرقت مدحو ا .مواخديو ةوقب « داجنالا بتارم ١» نولخدي ارئاك مهءانبا ناو
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 تايئاصحالا حينت دقو . مهيلع فقو ةباثمب ءاضقلا بصانمو ةقبط ةياثب اوناك خويشلا سلجم
 اهتغالب جاتحت ال يتلا ماقرالا ضعبب يفتكن اننكل و  لوقلا اذه تبثت ةديدع نيهاربب داهشتسالا
 اثم امور ىلع بقاعت « ةنس ةئم لالخ يأ « ١مم ةنسلا ىلا #9 ةنسلا نم . قيلعت يا ىلا
 تس تعدت دقف 4 كلذ نم كا فدح لب ال ؟ ليقف ةثاع نسغو نان ىلا وسكت لصنت
 قانفتالا ققحتي ال فكف . ًالصنق ه4 ىرخا تالئاع رشعو « ًالصنق ١69 ةئاع نورشعو

 . هراثتساو عضولا اذه ىلع ءاقبالل

 هصقاونو ماظنلا لشف -

 ا ا 0

 اس ارد نيذلا لاجررلا ءارر اناا نعدعملا

 رارمتسا يف لهاست دق حوبشلا سلجم ناذا « انيأر ام « اموتحم بابسالا هذه دحأ ناك
 مهتاراصتناب ةمينغلاو دجملا ىلع ةداقلا ضعب لصحف : : [ةدح اهل عضي نأ نع زجع وأ ةٌئاد بورح

 يي ل ا كا مهشويج قلعت اونمأو

 . افيعض ماظنلا

 تامزالا أشنم

 دعاس دقف . ةسلجملا ةطارقوتسرالا تافالتخا قيرط ن
 ةيلئاعلا قئالعلا تبعل دقو . ءامعزلا ضعب لوح نيساسدلا نم بصع' ليكشت ىلع اهراطإ قبض
 ءابسثالا نيب نآشني دق ءاضغملا ىتحو دسحلا نآل ماودلا ىلع ًاساح نكي ل ًارود بصعلا هذه يف
 وه لوألاو « سوك ارغ سويراببطو نوبباريس يل نويبيش سول شروك . ب ناف : براقألا
 ةلدامتملا تامدخلاو ةيصخشلا تاوادعلا وا تاقادصلل ناكو .نيتقيقشل نينبا انك « يناثلا لتاق
 ةسارد عضول تادنتسملا رفوت مدعب مويلا نوخرؤملا مدطصيو .ًاضيا اهرود ةفيظولا تانيقاثم وأ
 نم راْرَق نم رثكأ ىلع اعطاس رون يقلت نا اهنأش نم يتلا اهتابلقت عبتتو بازحالا هذه نع
 تافالخلا هتباش دق ءالبنلا نماضت ناف « رمأ نم نكي اهمو . ةينامورلا ةسايسلا تارارق
 ىوس آلثم مدقلا نوتاك ةايح نكت ملف :حئاضفلا عظفا ماما ةجئاحلا ءاوهالا عجارتت لو « ةزصأتملا
 رداغ دق هسفن يقيرفالا نوسيش نا اك « هيلع هريغ اهعقر وأ هريغ ىلع ابعفر واعد نم ةلسلس

 مهتلا ر راقتحالا لك ارقتحمو رشبلا ىلع ًارئاثو يفنلا ًاراتخم « اهنع ًادبعب هتامح رخآ يضقمل امور
 , هيلا ةبحوملا

 دادش دقو . ايئانأ ًارامثتسا مهتطلسل هدايسأ رامثتساب « ايقالخا < كلذك ماظنلا فعضو
 هينطاوم ىلع ةوقب مهلضفو ةيمومعلا لاومألاب فرصتلا يف نامورلا ةاضقلا صرح ىلع بسلوب
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 «ادهاش نيرشعب نونيعتسيو ماتشأ ةرشع نوضرفيو دوقع ةرشع قيرغالا مضي دق » : قيرفالا

 ةاضقلا ةنكمسف < نامورلا دنع اما , ةهازنب ميفئاظوب مايقلا نع كلذ مم نوزجعي مهنكلو

 ل عع اكسل سس د دل تا يا

 َح . قالخالا هذه لدبت ىلا « ىرخأ عطاقم يف « راشأ دق بلوب نا درب

 عشخ اك ©بيساو نم لاكأ ايل عفا, ةيوقلا براجتلاو تاياوغلل صرفلا <« مقاولا يف < شوبجلا

 يف درو دقف .هل ةيرشبلا تانئاكلا ةامح ىلع ىتحو داسحا ىلع ةقلطملا ةطلسلا ةوشنل

 هيلع مدقا ريقح لتق ةثداح ركذ « هيلع هب بمجي ام مرجملا دحي مل يذلا « نوتاك بطخ. ىدحا

 لطب وخاو قباسلا لصنقلا « هسفن سونينيمالف سويتكتيوك . ل « مئالولا ىدحا ةياهن دنع
 ريجاطرق ءاضرا يه ةدحاو ةياغل كلذو «ةياملا بلطي "يلاغ "راف هتححض ناك « لافسسوئسس

 ةدهاشم نم هنكمت مدعل «ةعرسب امور ةرداغمل رطضا نيح « هماما فسالا ىدبأ هيلع زيزع
 نيذلا نييسايسلا لاجرلا ءالؤه نم ريبك ددع ةمافك مدع كلد ىلا فضا . نيفياسملا ةعراصم

 ترفرت ام اذا ةبارغ الف . مهزوعت ةربخ باستكال ابفاك اتقو اهوسرامي ملو ًالاجترا ةدايقلا اولست

 . نيلوؤسملا دارفالا ءارو نم هلك ماظنلا راقتحال خوبشلا سلجم ءادعأل ةريثكلا صرفلا

 نع مجانلا يعابجالاو يداصتقالا نزاوتلا لالتخا : ىهدأ وه ام كلذ لك ىلا منا دقو

 نيدعتسملا « ادع نيديازتملا « نيحداكلا نينطاوملا نم ةقبط امور يف ثماق دقف , تاحوتنلا

 «ةمكاحلا ةقبطلا ىلع «أدج- اركاب «فونخلا رطيسف .ةروث لك يف كارتشاللو رادت لك ءارو عافدنالل

 .نيتهج نم اهمهاد رطخلا نكلو . ةقبطلا هذه ىلع نيذفانلا نيسبرحلا ةداقلا ضعب ريثأت ناكما نم

 تاحالضالاب ركفت لو . هات, لاجرلا ءالؤه ماكحإ ةلواحم يف اهمه ترصحف

 « يناثلا رطخلا نم ففخت نا اهنأش نم ناك يتلا تايحضتلاب يأ س اهيلع مزعلا دقعت مل وأ -
 دق ناوألا تاكو . اهيلع رطبسملا قلقلاو ةئيدملا يف ةيبعشلا ريهاملا دودو هراثأ يذلا « يقيقملا

 :كرادت « مؤاقدصأو سوكارغ لآ « ةريبشلا تالئاعلا ىلا نوبستني خويش لواح نيح تاف.
 يف يوضوفلا فنملا ىلا اهسفن يه تأجلو مدض تلتكت ةقحاسلا سلجلا ةيرثكأ نكلو . ءادلا

 . لاوزلاب اهيلع اك عقاولا يفؤ اهل ًاراصتنا مهتوم ءاجف . مهتبراحم ليبس

 تاباقثف . ةيقيقح ةياهن فرعي م لكشلا اذه ىلع أدتبا يذلا بارطضالا نا 0
 ةئفو « نييبعشلا » ةئف : ةلدابتمداقحا امبيف مرطضت نيحلا كلذ ذنم ناتئف 57

 تانئف نكلو . ناسرفلا ةئف ةروادم امهنم الك تدتاس دقو « « لضافالا د ثار

 عييطتستل تناك ام « ةروثلا .رطخ حضتي نيح تدحتا ولو ىتح « ةيعامتجالا ةبخنلا
 ةوقلاو ©« ليوبتلاو ةوشرلا ىلا ءوجللاب الا « ًاددع ا همنوقوفي نيذلا « نييطارقومدلاىلع بلغتلا
 . ةجاحلا دنع

 ىلع ةرطبسلا ليبس يف ةالاغم ةيا ماما اعجارتي ال نا ىلع « نيفرطلا دنع « ةداعلا تجرردف
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 ىلع مهءالمز مه اولمح نيذلا ةاضقلا لمع لشو « تاباختنالل امهبحشرم ضرفو <« تايعجلاو عراشلا

 يلماح ديبعلا نيفياسملا نم ةجاحلا دنعو « راصنالا نم (قرف اومظني نال اولصوتو . مهءاختنا
 لثم فلا يروبملا دبعلل ريخالا ترقلا يف انلو . نايحالا بلاغ يف ةيقيقحلا ةحلسالاو سيبايدلا
 دهشتسن نا انه يفكيو . نافرطلا اهتاملوؤسم مساقتي ةيماد كراعم ىلا تضفا فنع لامعا نع
 نم ةفاسملا ضعي ىلع « ه ةنسلا نم يناثلا نونك ربهش يف « اهيف تمداصت يتلا ةئجافملا ةعبقولاب
 يناشلاو نييبعشلل لوالا نيستنملا نيفرطتملا نيجسبملا « نوليمو سويدولك « نيودعلارمز « امور
 بصانملا يف ةاضق نود ةنيدملا تناك دقف « تأدتبا دق ةديدجلا ةنسلا نا عمو . « لضافالل »
 ىلا لقثو [#حيرج سريدولك طقسف « تقؤم كلم » نيعي لو رحت مل تاباختنالا نا ذا « ايلعلا

 ةعاق «يلاتلا مويلا يف « اوقرحا ةيحضلا ءاقدصا نكلو . هسفانم سرح هيلع زبجا ثيح لزنم
 . ىضوفلا يف امور تقرغف . ةثللا ديمرتل آدوقو تمدختساف <« سلجللا تاعاّجا

 « عراملا شابارطضا يعدتست 3 نا متحلا نم ناك هنال ؛ [اضيا ةلهالا برحلا ىف تقرغو

 ةيعببط ةروصب أوعزن نيذلا اهتداق ةضيق يف تاقوجلا تئاكو . تاقوجلا لخدت « لمآ ما ًالجاع

 يف اوناك . امهدضعل ةدايقلاب نوئيدم م ياا ةضقو ةيمخشلا تي باو أ لا

 مهدوتج صالخاو بعشلا ىدل مديصر مادختساب اوفتكاف « ةيعرشلا نومرتحي نولازي ال ءدبلا
 ىلع ؛ ىرخا ةرم « ةعمماحلا ةوطخلا اطخف «رمتسلل ناك ام ظفحتلا اذه نكلو . ىمادقلا
 يذلا وه"البسف .« لضافالا » ةئف دارفا دحا < سوكارغ سرويراببط لتق نيح ثدح ام رارغ
 راطالا لخاد ىتح « ةنيدملا » يف هشويج ماحقاب يركسع بالقنا لوأ < 68 ةنسلا يف « ققح

 اوعرسا ةقباس هذه تناك . « رصنلا بكومب » لافتحالل الا هلوخدب دونجلاو ةداقلل حمسي لل يذلا
 حومطو دجم نم ديزت ةيلها برح ىلا يسايسلا عزانتلا لوحتف . اهب ءادتقالا ىلا ةيناثلا ةهجلا نم
 جايه نم ةنامض دشا وهو « موصخلا شيج- رهق نأش نم تاكو . اهنومذتي اوناك نيذلا كثلوا

 ةبرضب ةيعرشلا زجاوحلا مطحتب حمسي هنا ثيح نم خويشلا سلجم ةطلس نمو بعشلا تايعمج
 يلوي نا « ةنكاحم امنود لتقلاب نيموكححم ا حئاول قيرط نع ةيمسر ةيلمع لايتغالا لمحو ةدحاو
 لعف ام رارغ ىلع « ائاد ابنع ىلختسس اههتسم ناب داقتعالا ةجاذسلا نم ةطلس يا « ةطلسلا

 . ةديدج نيناوق ةيروبمجلل نس نا دعب «اليس »

 . ةيروطاربمالا ةيكلملل ناكملا اك رات يروبجلا ماظنلا تام

 ًاسرد ىرخألا ماظنلا صقاون يعدتست ال « محالتلا اذه كيكفت دعب

 فرعت مل ةئيدملا نا امكف : لقالا ىلع اهيلا ةراشالا ردجت هنا ديب.. ًاليوط

 يف حلفت ل كلذك « حتفلا نع ة.جانلا تاجاحلا ىلع ةيزنكرملا اهتموكتحو اهشيجب فسكت فيك

 . ًانسح ًامايق ةيموبلا ةرادالا ةمهمب مايقلا

 « ةيناثلا ةيقيئوبلا برحلا لالخ « ةقيقحلا يف تفرع دقف .يلام زجع نم طق ”كشت مل لجا

 ةيروبمخلا ةنيدملا صقاون

 لذوي



 نزو ضيفختلو « هكسل يهذلا اهبطابتحا نم فرغت نأل ترطضا نيح عونلا اذه نم تابوعص
 ةنس ىلا ةيزنورب عطق رسشثع نم كلذ عم هئميق عفرلو ©« سدسلا لدعمب « مهردلا « ةيضفلا ةعطقلا

 قلخطلو « تارم ثالث ىتحو نيت"رم لاملا سأر ىلع ةضورفملا ةرشابملا ةبيرضلا ةفعاضملو < رشع

 نكحلو . تابه وأ ضورق ىلع مهنم لوصحلا ةبغب ءايرثألا اهنطاوم يف ةيئاقلتلا توافتم سامح
 يف <« ىمظعلا يناثلا نرقلا بورح تضفأ دقف . ايئاهن تلاز يتلا بعاتملا هذه ًادح عضو رصنلا

 لك ضارعتسا دعب ةماعلا ةنازخلا عدوت تناك ةمخض مئانغ بسك ىلا « ينيلغا قرشلا نادلب

 عفدت تناك يتلا برحلا تاضيوعت نم « كلذ ىلا ةفاضالاب « ةنازخلا تذغتو « رصنلا بكاوم نم

 عونب مجانملا ) ةماعلا كالمألا لخدو ةيونسلا ةبيرضلاك « ملاقألا دراوم نم اهس الو « اطاسقأ

 نا « ممسملا لبق 151 ةنسلا ذنم « هعم تعاطتسا ةورثلا نم بناج ىلع ةنيدملا تدغف . ( صاخ

 يفو . خيراتلا اذه دعي ةبيرضلا هذه بحت لو : اهنطاوم ىلع ةضورفملا ةرشامملا ةبيرضلا يفلت
 تمغرأ يتلا « ةيطنحلا » نيناوقلا ةلسلس « سوكارغ سرياك عم < ردصت تذخأ ١78 ةئسلا

 « ةرات ضفخم رعسب نيئطاوملل حمقلا عبب ىلع « بازحالا نيب عازنلا تاروطتل اقافو « ةلودلا
 حئاول تناك « هتيروتاتكحد رصبق ضرف نيحو : ىرخأ ةرات ناجم هضعب عيزوت ىلع ىتحو

 . مسا مالم ٠+٠ مهت ةيخسلا ةيمودعلا تايطعالا هذه نم نيديفتسملا

 . ادج ايئادب يقب يذلا ةلودلا زامج عباطب ديعب "دح ىلا طبترا يلاملا راسيلا اذه نا دبب
 عيب قيرط نع ةنيدملا نيوت يف ةدمتعملا ةصاخلا ةقيرطلاو نييركسعلا تابترم انينثتسا ام اذاف
 لجاا . ةماعلا لاغشالاو ةدابعلا يف ةيسيئرلا تاقفنلا ترصحما « اناجن هعيزوت وا ةراسخم حسقلا

 نكلو ؛ تاقفنلا ةظهاب ةينيدلا دايعالا مساوم يف بعشلا نع هيفرتلل ماقت يتلا باعلألا تناك
 ًاماتها فالكألا نم ًاريبك ابيصن نولمحتي اوناك اههيظنت رمأ مهيلا داع نيذلا قرطلاو ةينبألا راظن
 نم ةداقلا ءاخس هلقا وا « دارفالا ءاخس نا ىلا ةفاضالاب « ةينبالا اما , ةيباختنالا ةواعدلاب مهنم

 ًائيش امور تمن دقف : ايبسن طسو ةلاح يف تلاز اهف « ًاضيا اهفالكأب ماس دق « مهمئانغ لخد

 اهو حي نلو « اهتوقب اقئال اجرا ًاربظم يدترت نا يلاتلاب لواحت لو نيعم ماظن نود ائيشف
 ايلاطيا يف « قرطلا ءانثتساب « ةيناث ةسبج نم ءيش الو ؛ يصخشلا مذوفنل ةمدخ كولملا ىوس

 ًارمأ احبصي ملف ةيداملا ةابحلا تايرورض يعوو ىمظعلا ةينيللا لودلاب ءادتقالا اما . ملاقالاو

 ينافتب ايئدبم ةدبشتسم « ةريغص ةئيدم اهنأك شيعلا يف امور ترمتساو ؛ ءطبب الإ احلم
 ةديدجلا ماهملا قيقحتل ةيرورض تاقفن نم دح ىصقأ ىلا ليلقتلا ةيغب نيلوالا اهينطاوم زازتعاو
 .«ةيفرش» تناك مهفئاظو نا ذا رجأ يأ ةنبكلاو ةاضقلاو خويشلا ضاقتي مو .اهقئاع ىلع ةاقلملا
 نسم مهلك اوناكو ؛ مهروجأ عفد ةنازالا تلوت نوفلتخم نومئاد نودعاسمو ةبتك مهنواع دقو

 لدبتي ةرادا رارمتسا نيمأتب ةنيمق رئاود موي اوفلؤي لو ًاريبك ًاددع مهعومج غلبي ال ءارقفلا

 . ًاعيرس ًالدبت اهنع نولوؤسملا

 لسملو . ةلودلا ابطابترا ردقب هلقآ « عقاولا يف دوجو نم ةرادالا هله نكي مل
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 «ةيقيقح ةصاخ ةرادا مايقب تحمس « اهتامجاو نم اهبرهت يف ةبلصتملا « ةلودلا نا كلانه ام أوسأ

 ىلع ءاضقلا ليبس فو ةصاخلا اهاوق باسح ىلع لمعلاب امل حامسلا يف تدامتو < عرازملا ةرادا

 , ةرهاظلا ةطلاغملا هذه ىلع ًاءوض يقليس اهريصمو ملاقالا مظنت ىلع ةرظن ناو : اهبسوؤرم

 ةسرامل صاخ زابج يا « ايلاطيا ىلعالا اهتدايس طسبت م يه املاط « امور ثدحت مل

 « لالقتسالا راطا يف « ةيلحلا تاعاملا كولس ةبقارم رما داع دقف . ةدايسلا هذه
 نيمأتب « طمة/هاع د ماكحلا اوضوفي نا ءالؤه ةعاطتساب ناكو .نييداعلا ةاضقلاو خويشلا سلجم ىلا
 مث « ةيادبلا يف يلدعلا ةئيدملا يضاق مهنيع « صاخ عونب اينابك يف ءالؤه دجو' دقو : ةمهملا هذه
 امهدسفا اماملاغو طقف ةطسوتم تقا جئاتنلا نا ديب . لدعلا عيزوت ةيغب « بعشلا مهبختنا

 هسفن تقولا يف لحما مكحلا مظنتو عونتلا. اذه ىلا ماظنلا لاخدا رصبق لواحف « ةاضقلا محت

 طق نككت ل ىواكشلا تا ريغ . « يدلبلا » هنوناق ةطساوب « ةبطارقوميدلا ىلا برقا ًاميظنت

 . ةريطخ وا ةماع

 ءارو عقت ضارا ىلع تظفاحو ترطبس « ثلاثلا نرقلا فصتنم ذنم « امور نكلو

 قطانملا هذه تدقف : ديدج ماظن طابنتسا اهبلع بجوتف - لوالا ةجردلا يف اءلقص - رحبلا

 « ةاضقلا دحا ىلا ةدنسملا ةمهملا « ًادج- ةليوط ةدملو «ءدسلا يف ريبعتلا اذه ىنع دقو .« تايالو د
 ًائيش ردصف . خلا برحلا ةراداو. لوطسالا ةدابقو * ةبئاضقلا ةطلسلا : ةصاخلا هتيحالص يا
 يا « ملقالا موهفم « ايلعلا بصانملا ةاضق هب موقي ام ًاريثك يذلا « ريخالا لمعلا اذه نع ائيشف
 دقو . ضاق ىلإ يا «كاح ىلا هترادا ةدنسملا لتحلا ملقالا وا''تايلمعلا رودت ثيح ملقالا
 روطت نكلو . يضاقلا ةمبم ةنس دانسالا ةدم زواجتت ال نا ىلع « اليس ىح « ةداعلا تجرد

 هنم مستي « ينامورلا بغشلا نم اميلقا ملستييذلا لجرلاف :ةيدرفلا ةمبملا موهفم لزب مل اذه موبفملا
 «.نراطلسلاب » هيف عتمتي ةبناث ةبج نم ناكو ؛ ملقالا اذ ه ىلع هتاطلس مبمح اضيوفت

 . لماكلا يركسعلا

 كلذ ثدح دقو : ماكحلا يف ةرركتم تاليدنت ىلا ملقالا عضخا نا ماظنلا اذه نأش نم ناك

 هعضخا دقو . يضاقلا ةيالو « ددمت د ال نيح « نايحالا بلغا يف ًاضيا ةنس لك ايلمعو « ايثدبم

 هايا هيتؤي يذلا قحلا«ماخلا اذهاهحنم يتلا ةعساولا تاطلسلا ببسب «؟ احلا فسعتىلا صاخ عونب

 ددحي « روتسدلا ةباثمب هل نوناقلا اذه ناكو ؛ هئاشنإ نيح « ملقالا نوناق » رقا دقل لجا . رصنلا

 ةفص تقحتساو امور عم ةدهاعم تدقع يتلا ندملل « ًآلثم « حونمملا صاخلا ماظنلا نيعيو هتعقب

 ةيفيك ٠ ضورفملا ضيوعتلا غلبم نيبيو - ًاناحا « ةرح » اهضعبب فرتعا دقو - « ةدحتملا »
 ديعبلا « لدعلا عيزوت قحي مئمتملا « اهتوقو امور ةطلس لثم « احلا نكلو . خلا.« هئافيتسا

 ناك « ايلاطيا ىلا هتدوع دعب ةيلع عفرت' دق يتلا ىوعدلا رطخ ءانثتساب رطخ وا ةباقر لك نع
 اهترفو يتلا تاليبستلا نع كيهان ةيعرشلا ريغ ىتح هتايلطتل ملقالا ناكس عاضخا.يف اقيلط ارح

 ملاقالا

 امه



 دنع هنع ءارشلا دنع فلتخي وهو < ةطنحلا ىلع ضورفملا مسرلا يف بعالتلاك تاداعلا ضعب هل

 , هتناطب ةثدعمو هتشيعم نيمأتب ملقالا ىلع ضورفملا بجاولاك وا « عببلا

 مل ةينامورلا ةيروهجلاف . نيعرازملا باصتغا فاضنا « دبسلا هيلع مدقي باصتغالا اذه ىلا

 راغتسال الو اهتادراول الو ةنازخلا تاقفنل ال « ةيلام ةرادا لقا ظنت « ةقيقحلا يف « طق لواحت

 ام اريثك نأث تاذ تايعمج مومعلا ىلع مث نيعرازم ىلا رمالا اذه تلكو دقو . ةماعلا ابكالما

 ةفلتخم لاكشاب اهب ءالؤه طبترا دقو . اهلامعا ةبقارم ايئدبم نيفلكملا ماكحلا ىلع اهذرفن ضرفت

 اهحابرا يف نوريثكلا اهكراش دقو . احيرصت وا احبمات ريهشتللاب ديدبتلا ىتح ةوشرلا نم ءادتبا

 يسايس ذوفنب « اهئاضعا صاخشاو اهتورث قيرط نع « يه تعتق دقو . مهباطسو قيرط نع
 ءاعدتساب « سوكارغ سرياك هنس يذلا « « يلدعلا نوناقلا » ىمق نيح امس ال « امور ىف ضيرع

 هاغلا مث « قحلا اذه عسوت نا دعبو . احلا يف نيفلحمك « مماقدصاو اًماضعا يا « ناسرفلا

 «قباسلا يلدعلا ايلقص يضاق نرورشيش اهيف مجاه يتلا ىوعدلا باقعا يف دبعا مث اليس

 ندملا تأجل لجا . ماكحلا ىلع ةطّلسملا ةيمومعلا لاومالا ةقرس ىواعد دابسا مهلعج 6 سيريف

 تأزج اهنكلو . ةقيقد ترادا ءاشنا بنجت ةيغب لاومالا مزات ىلا اضيا ةيئاثويلا تابكلملاو

 فود ةلئاح « نيمزتلملا ىلع ةديدش ةبقارم تسرامو « ةئزجتلا يف تطرفا ام ابلاغو « ميزاتلا

 ايلقص يف الا ماظنلا اذه ىلع اوظفاحي ملف نامورلا اما . ةيسايسو ةيعاتجا ةوق ىلع يشوصح

 . يوبسألا ملقالا تحبصا يتلا ةيدقلا ةيلاطالا ةكلمملا يف ثدح اك ىرخالا قطانملا يف هوغلاو

 «© صاصتخالا يوذ ىلا مهراقتفا بيسب ماياعر وحنو مهسفنا وحن ةيلوالا مهتابجاو يف اورصقف

 ًارئاج ءيش لك نورهتعي نيحتافك مهوسقو مهتيناناو « ةيلمعلا ةلضعملا ديقعت ماما مهفوخو

 نم « ةيناث ةبج نم اودحف « ايا عرلا ءاقب نيمأت ةقيقحلا يف مهتحلصم نم ناكو . نيرصتنملل

 . ةيلخادلا مهتاعازن يف حلا حبصتو ومنت نا ةيلام ةيطارقوتسرال مهحارسب ةيصخشلا مهتيرح

 ًابرح يميلقالا ”كحلا لي ل ولو ىتحف .ابيرقت هل دح ال راؤتسال ةعضاخم نذا ملافالا تناك

 ةيعيبط ةليسو تاب دق هناف «ةيلصنقب وا يلدع ءاضقب زوفلا ةبسانمل كاذ وا اذه ىلا دنساو ةيشيقح

 ناك نورشيش نا عمو . ةساختنالا تاقفنلا وا امور يف ةايحلا خذب اهرذب ةورث ءانب ةداعال

 دقف « نيكاسملا نيبلمجلا دض ةريصق لمحت ىوس مقي لو ه٠ ةنسلا يف ايكيلبك ىلع اهيزت امكاح

 دق ملاقالا نا كلذ ىلا فضا . 1114 ةنسلا يف كنرف هه٠٠٠٠ لداعي ام ةنسلا ءاضقنا دعب عمج

 مهقح قوفي ام ضرفب نيمذتلملا ءالمع فتكي م نيب.« تاقيطلا عيمج نم « راجت » وزغل تضرعت

 ىرخالا ةيمومعلا كالمالاو رجاحلاو مجانملا .يف ةقاشلا لاغشالا ضرفب وا بئارضلا ةيامج يف

 لمح دقو . انايحا رثكاو / 18 - شحافلا ىبرلا ىلا «تاعاملا عم ايس ال «اودمع لي « ةمزلملا

 تضفا يذلاو ىبرلا اذه ةحيضفل دح عضو دارا يذلا سولوكو ال ثدح ام ةكحلا ىلع ماكحلا

 نع اوضاغتف « همازهناو هتوظح. نادقف ىلا « ٠9 ةنسلا يف < مبسفنا هدوتج ىدل ةلاّعفلا ةضراعملا

 . ىواعدلا يف حلاو مهشوبج ضارقاب انابحا اهيف اوكرتشا لب ال « تافرصتلا هذه ةفاك
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 ملافالا يف دئاسلا ماظنلا « ةيروطاربمالا دبع ىتح رمتساو « يناثلا نرقلا ذنم ناك كاذ

 ديزملا نم تكش ةنيدم ىلا ةيفاضإ ىضوف لماوع لخدا نا ةقيقحلا يف هنم ناكو . ةينامورلا
 ملاقا لب «ةرادا نم سبلو ؛ نماضت نم ىتحو ةدحو نم سيلو ؛ ةلود نم كلانه سيلف . اهنم

 « دحاو نزآ يف لاوزلا ةعيرسو ةقلطم ةطلسب عتمتي كلم وه يذلا اهنك اح اهنم لكل ةلوزعم
 تبهن نادابو « ةيزكرملا ةموكحلا ىلع مهتارون يف اهدايسأل اتايحا ةحلسالاو لاملا رفوت ضاراو
 بوعشو « ءايرثأ نينطاوم ةعفنمل لب عومجم ا ةعفنمل ال « ةقفش امثود هدعب تريثتساو حتفلا ءانثأ
 : ررحم يأ لابقتسال ةدعتسم تدغف ضيا ةيداملا اهتاكلتمم لب بسحف اهلالقتسا سبل اهنم عزتنا
 ينامور 8+ ٠٠٠ ليتقتب م ةنسلا يف هيلغ ينانويلا لالا ىفش « اثم تاديرتيم راصتنا دعبف
 نكحلو - تنوبلا كلم ناك ائيب ©« سوليد يف كلذ دعب ٠.٠ 7٠ و « ىرغصلا ايسآ يف.يلاطياو
 يف ب”وذملا بهذلا بكسي - ةيخيراتلا تاماكلاو ةيزمرلا حيلامآلا عدتبي فيك فرعي ديلقتلا
 . نيقباسلا لصانقلا دحا مف

 يذلا ماظنلل اقاش امخض المع « اهاوز دنع « تكرت دق ةيروبجلا .نا يف بير نم سل
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 ىماشيإ سما

 يداصتفالاو ياّمجالاروطنلا

 ةرشابملا جئاتنلل ًاقافو « اهزجع وا اهتالامال ببسب « اهتمظنأ ةيروهحلا ةنيدملا فيكت ملاذا
 ابهايح فورظ ريخألا اذه بلقي نا متحلا نم حبصأ دقف « حتفلا اهيلا ىدأ يتلا ةرشابملا ريغو
 ”دشأ نأ لوقحلا هذه يف هظحالن يذلا روطتلا تاو . بقع ىلع اسأر ةيعاتجالاو ةيداصتقالا

 . هتاساكعنا ثيح نمو صاخلا هعاستا ثبح نم ةميدقلا روصعلا خيرات يف ًاريثأت ثادحالا

 كلت « ةمكاحلا ةقبطلا ةابح عونو زابج يف هنم ًازورب مظعا « ناكم يأ يف « لدبت نم سيلف
 . تامولعملا نم ًاديزم اهوح انتادنتسم انل رفوت يتلا

 ةكاحلا ةقبطلا-١

 . يشاوملا ةيبرتو ةعارزلا نوطاعتي نيخالف ةنيدم ةيادبلا يف امور تناك

 هعيطقب ىنعي ك"”الم لوقحلا يف اهسرامي يتلا ةطيسبلا ةايحلا تبقب دقو
 نكلو . يعيبط وه ا؟ ًالذتبم آلثم مومعلا ىلع ناك ناو «ىلعأ ًايموق آلثم «هسفنب هضرا ثرحو
 ًاقافو اههابم تف”رص ولو ىتح يفيرلا رامثتسالل ًادج ةحلاص نكت ل « تاذلاب ةينامورلا ةبرتلا
 امور عقوم ةوعد يه « ىرخأ ةوعد اوبل دق اماكسو امور ناف كلذل . ةيكسورتالا تاينقتلا

 غرفت نا ةيرحبلا ةحالملا ىلع بجوتي ثبح دببتلا بصم ىلا' ندملا برقأ يه رسج  ةنيدمك
 نم « ًابيرقت لحاسلل ةيزاوم اهادحا : ةطلتخم وا ةيرب قرط يلاتلاب يقتلت ثيحو اهتانحش
 قلطس كلذلو - ململا لقنت يتلا بكاوملا اهبلع ريستو رهنلايذاحت ةيناثلاو«امئابمك ىلا ايرورتا
 امور طاشن نا يلاتلاب حضتيق .ىطسولا « نينبالا » لابج- ةدصاق «  حلملا قيرط » مسا ابيلع
 تابقك داريتسا ضرفيو ابجاو ًارما اهناكس ديازت هنم لعجي نأ لبق ىتح.ادج مدق .يراجتلا
 نأل « ًادج ركبم دبع ذنم « يلاتلاب لاجم الف . يلحلا جاتنالا صقن "دسل بوبحلا نم ةديازتم
 . ىرخا ةايح نوشيعي مهنا عم اضيا نيطيشن نيبندم - نيبفيرلا بناج ىلا - لمجت

 ةقبط «نيتقبط ىلا مدقلا دنم نينطاوملا عيزوت ريسفتل فالخلا اذه ىلع ديدشتلا انب ردجي لبف

 نايلدالا عمتجملاو داصتقالا

 همه ١



 يعاتجالا عيزوتلا اذه لوصأ ةلضعم تلوانت مدق نمز ذنم  بعشلا ةماع ةقبطو فارشألا
 هذه يف مطاق يأر ءادبا « مويلا ىتح « ةأرجلا نمو : ًادج ةفلتخم ًالواح يئانثلا
 أدبي نيح يأ « نينطاوملا نم نيتثفلا نيتاه نيب قرفلا ىءارتي نيحف « عقاولا يف اما . لوصالا
 لئاوا نم ءادتبا اهنيب عاذنلا نع مالكلا يف « هتاريسفتو هتاياور نم ريثكلاب كشي يذلا « ديلفتلا
 بعشلا ةماع ةقيطو نييراقعلا نيكالملا نم ةيطارقوتسرأك فاريثالا ةقبط ودبت < سماخلا نرقلا
 نوبعانصلاو رارحالا نيكالملا راغص اييق رواجتي ًادج ةفلت رصانع نم ةفلؤم ةقبطك
 هرود هل ناك يداصتقالا صاصتخالا ناب انتماس ولو ىتحو «رمالا نم نكي اهبمو . راحتلاو

 ًاديزم تدتراو تزرب دق ةعونتم ىرخا تافالخ ناف « عيزوتلا اذم لصا يف
 : ةيضهالا نم

 مسا اهئاضعا ةفاك لمحبي ©6ملهو ىربك تالئاع نيمظنم عقا ولا يف مثدحوو فارشالا ناك
 ىلا تالئاعلا هذه تعرفت دقو . ًاباقلا قتحو ةيصخش ءامسا لاعتسا ضرف امم « ( همم )

 ابتم لكل ناكو ( طوب /رصجنانمو ) « ةلئاعلا يبا » ةطلس ىلا اهنم لك ثتعضخس ىرغص تالئاع
 « ًانايحا ةيعاجلا « مومعلا ىلع ةرواجتملا ابكالماو « ةصاخلا اهتادابعو ابفارعاو « اهديلاقت
 ةلئاعلا دارفا ىلا ةفاضالابو . اهنم عيبملا دادرتسا قحي هبشا زايتملب « بلغالا ىلع « ةعتمتملاو
 « ةلئاعلل تاك « يبتلاب هتيرذب نيطيترملا وأ ( ©ه»مو ) لا دج ةدفح ( ©6465 )
 نيب ناكو . ةثازولاب نريدلقت نوسوؤؤرم « دسسلا ةماك « نوعمسي » سانا يا اضيا « اهنبز »
 مهتيبلغا يف اوناك دقف كلذلو .دعب ديبعلا نم ًاريثك كلتمي ل مهنم ًادحاو نكلر «نوقتعم ءالؤه
 دحا ةيامح تحت «انايحا ةيداصتقا « ةفلتخم بابسال « مهسفنا اوعضو « انايحا نيحالفو « الاجر
 قح هودناسيو هءارو أوريسي ناب ةلباقملاب هل نيدبعتم «6 مهريصن » « ةيداملاو ةينوناقلا نيردتقملا
 رغنآلا يبحي اهدا « لجرو لجر نيب طباورلا مايق نا لجا . تالاحلا ضعب يف مهاوماب
 .ًادبع ثدحا تاعمتجم نم ىتحو ةميدقلا تاعمتجلا نم ريثك يف ههبشي ام هل « هتمدخ يف هلخديو
 ماظن نآل امور يف اهنم ةيلاعفو اعاستا مظعأ رخآ ناكم يأ يف زدبت ال .طباورلا هذه نكلو
 ًاماع ماظن اثيشف ائيش حبصا دق فارششالا ةقبطب ًاصاخ ءدبلا يف ناك يذلا ( نزلا ) مالزتسالا
 ممس دقو . ينامورلا عمتجملا ةايحو مظنت يق « ةياهنلا ىتح «رثأو « ردتقمو ينغ لك هنم دافتسا
 نإ لاقي : ةماه ةيرششب تاعوم فيلأتب تالئاعلا ضعبل « ةميدقلا ةئمزألا كلت يف < ماظنلا اذه
 ةعبرأ نيب ام « دارفا *. ىلا ةفاضالاب « 04 ةنسلا يف « مضت تناك ( ”هطنه ) ايباف ةئاع
 ىلا ةفاضالاب « ايندلا تاقبطلا ءاضعأ ىلع ريثأتلا اذه نا ايلج ربظيف .« نوبز » فالآ ةسمخو
 ةطلسلا راكتتحا مهل رفو دق « مهتيبرتو مهتورث لضفب فارشالا هبعل يذلا يركسعلا رودلا
 . ةياعرلاو ةياملا راكتحاب ةقالعلا ديطولا ةيسايسلا

 قنثالا تاحوللا » نوناق نا - فارشالا يعاسم نم مغرلا ىلع « « نزلا » ضعب نا ديب
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 دبع ْذنم « دوبقلا هذه اومطح دق ؛ ةلئاعلا لاوز نود ىتحو - نوبزلا ةنابل بقاعي ةرشع

 اذه لثب اطاحم هسفن ناسنالا دحي ال انبف . اهلا ةدوعلل وا بعشلا ةماعب قاحتلالل « ًادج ركاب
 تازايتماب مهنم انض قرافلا اذهب فارشالا كسمت دقو . يعاتجالاو يداصتقالاو ينيدلا ماظنلا
 اهيلع اوقفاو مهبئا لاح يف « طلتختلا جاوزلا ةيعرش فارتعالا اليوط ًانمز اوضفرف « مهتقبط
 ىلا ةفاضم ةيلاطيا قطانم نم ةليبن تالئاع نيبو مهنيب « ةاواسملا مدق ىعو « ةيوعص اود

 تاعومجملا بعشلا ةماع تلبجو . مهميظنتب ًاهيبش اهميظنت نوكي نا طرشش « ةينامورلا ضرالا
 فلتخا دقف « كلذدو . يقيقحلا اهانعم نم ةيلاخ. « ايجيردت الإ اهبف ربظت مل يتلا ةئلئاعلا
 اهل اهتاذب ةُماق ةئيدم هبشي ام ةماعلا نم لعج ىذلا « زيمتملا <« يعاملا مظنتلا ًاضيا انتب ًافالتخا
 ناك مظنتلا اذه نا ىلا كلذ درمو « فارششالا ةقبط دض اهنع اومفاديل مهتبختنا نيذلا اهتاضق
 نينطاوم بنج ىلا ينج عضو هنا ىلاو « اهمسرت يتلا ة.عاتجالا تاراطالاو ةثارولا نع ًالقتسم

 . ًايئدبم نيواستم

 ةيندملا ةاواسملا غولب ىلا انايحا ريسعلاو ليوطلا عارصلا اذه ىففأ
 رابهتا ةموتحملا ةجبتنلا تناكف « ةبحيردت ةروصب ةيسايسلاو ةيعاتجالاو
 , ةيظحلا ةقبطلا

 اهيلع بلغي فئاظو ىلع وا دج ةردات ةيتوئبك فئاظو ضعب يف مبقح ىلع فارشالا ظفاح
 «ادج بعصلا نم ةيبدأ ةيولوأب كلذك اوظفتحا دقو .ًالثم تقؤملا كلملا ةفظوك ينيدلا عباطلا .
 . ديلقتلا ىلا دنتسملا بتارملا ماظن نامورلا مرتحا دقف : اهادم ةفرممو اهديدحت «' لامس لك ىلع
 .٠ ابغواي دعب مئاقولا يف ةاواسملا ءىدابم ضعب روبظ قفار يذلا ءظبلا ةشهدلا ىلإ وعدي اممو'

 يضاق وا لصنقلا يصنم دحا دانسا تح ىلع عبارلا نرقلا يف نويبعشلا لصح نإ دعب اذكبف
 يف امهيلك امهلغش قح 2« ثلاللا نرقلا فصتنم يف « اوعزتنا « ةرورفلاب مدحا ىلا ءاصحالا
 ١0 ةنسلا يف الا « ىلوالا ةرمال « بعشلا ةماع يب نم انيعي م نيلصنتلا نكلو . دحأو نآ
 فارعالا يف تاديدجتلا هذه جردت ملو « ةنس نيعبراب نيلصنقلا دعب الا ءاصحالا يضاقو
 ةماع ةابفق بصانم ءانثتساب « ةمكاحلا ةزهجالا ةفاك يف فارشالا ةبسن نا لب ال , تاداعلاو
 . يقبقحلا مددعب تسيق ام اذا ةعفترم تبقب دق « طقف بعشلا

 فائرشالا ةقبط رابجا

 هالبنلا ةقبطو

 رود وا مهتيئانال ءاضرا ىوس هبف اودجيل اوناك ام منال نأش اذ سيل مقارلا اذه نا ديب
 مهنع عزني نا يف يش لك مبسأ دقف» . باسح يا هيف مهئارآل بسحي ال دئاس رثا نود ةهبأ
 يذلا نيزلا مالزتسا طباوز يعارتو طلتخملا جاوزلا رركت : اهتامح عونب ةزيمنملا ةقبطلا عباط
 .ىرخا ةيعاتجا رصانع ءارثاو « مهتالئاع ىلا ةدئاعلا ةيراقعلا كالمالا ة رجتو « ًالومش عسوا ادغ
 ةنيدملا يف اهراهصنا دعب مهيلا ةديدجلا تالئاعلا ماضنا نال ضافخمالاب هددع لخا ةيناث ةهج نمو
 ةعبرا ىوس كلائه قبب ل ملعنام ىلع « ةيروهمجلا رخآآ يفف : ثلاثلا نرقلا ذنم لاز دق ةينامورلا

 ل



 « يضاملا ناف « راصتخالابو . ًابيرقت ىرغص ةلئاع نيثالث مضت ىربكلا تالئاعلا هذه نم رشع

 مهنم عطرفم اكسمت «ةرطابالا هرفو يذلا ديدجلا مدلا ناو « توملا هكردا دق « ديعصلا اذه ىلع

 , ةايحلا ىلا هتداعا يف طق حجني لل « ةنيدلا تايلكشلاب

 ابسايقم ناكو « 2هاناا ابو » ءالبنلا ةقبط مسا اهيلع قلطا ىرخا ةيظارقوتسرا تماقو

 نم تالئاع « دحاو نآ يف « نذا تعمج دق يبف : خوبشلا سلجم يف ةلئاعلا سيئر ةيوضع كلذ يف

 باختنالا درجمب عيمجلل ايئثدبم اهباوبا تحتف دقو . فارشالا ةقبط نم تالئاعو بعشلا ةماع

 ةقبطك اببلا انرظن ام اذا ًاملمع ثدصوا دق باوبالا هذه نكلو . ءاضقلا بصانم نم بصنمل

 سلجم تاسلج روضح اوعاطتسا نيذلا خوبشلا ءانيا نا بلغي هنا يلا كلذ درمو . ةيعاتجا

 / مث اذا ضوعت ال صئاقن ىلع اوللد دق تاباختنالا ءانثا ءالبنلا نماضت نط اودافاو افوقو خوشلا
 لاجرلا » < نيرخآآلا نيحشرملا ظح ًادج ًاليزه ناك دقف كلذ ضيقن ىلعو . بتارملا لس اوقتري
 كلوا ىلا ةراشالل مومعلا ىلع لمعتسا لب « قبقد موهقم ىلع ريبعتلا اذه يوطني الو - «ددجلا

 ةردنلا نم ناكو .« ناطلس و يذ بصنم ءالتعا ىلا مهدودج نم دحاو لصوتي م نيذلا

 يفاما4 ١45 ةنسلاو 7٠٠ ةنسلا نيب ام طقف ةعيرا : ةيلصنقلا ىلا مدحا لوصو ةنجهتسملا
 اهيلا لصوت يذلا سويرام دعب « +8 ةنسلا يف اهملا لصوت نم لوا نورشيش ناك دقف لوالا نرقلا

 . ١4 ةنسلا يف

 ديلقتلا يف ةخسار تاداع نم اودافتسا « يمسرلا ةلودلا فارتعاب ءالبنلا ىظحي نا لبقو

 لمش يذلا يهذلا متاخلا زامتما اودقف دقل لجا . ىرخالا ةبعاّتجالا تاقبطلا نع اوزيمتي تح
 ىلعا نم صسقلا ىلع ةطبخلا ةيناوجرالا ةديرطلا نكلو « نينطاوملا ةفاك لمشي نا لبق ناسرفلا
 ةيذحالا لامتنا يف قتلا مدحو مهل ناكو . ناسرفلا دنع اهنم اضرع عسوا مهدنع تناك لفسا ىلا

 نيديجلا ةلئاعلا دودج ليثامت وا ةعنقا ضرع قح يا « « موسرلا قح» ًاريخا مهل ناكو . رجلا
 هدكل

 . ةيزئانجلا بكاوملا يف

 دق يروبجلا دبعلا نم ةريخالا نورقلا يف تزرب يتلا ةيطارقوتسرالا' هذه ناف اذكهو
 ةكرملا تاحاجن رمأ نم ناك اهمو . ءاوسلا ىلع ةبيفرشو ةيرهوج ةرفاو تازاستماب تعنت

 انيلع ليحتسي لجا . ةلداعملاو ديبمتلا ةيلمعل ةينامورلا ةينهذلا تركنت دقف « ةيطارقومدلا
 ةقبط نم بعشلا ةماع اهتعزتنا يتلا تالزانتلا ةينوناق ةممهأ نم هيلع يوطنت ام ناركن
 ةماع ءاسؤر ىلع ةدئافلاب تداع دق تاحالصالا هده نكلو . ليوطلا اهعارص لالخ. فارشثالا
 « اوئهرب دقو . مهموصخل نيواسم عقاولا يف اوناك نيذلا كئلوا ىلع يأ <« صاخ عونب بعشلا
 نيوخالا دلاو ناف : مدودج اهنم اكش يتلا اهسفن ةيقبطلا ةينهذلا نع < مهبرأم مهغولب دعب

 مل « ةدحاو ةرم ءاصسالا ءاضق بصنمو نيترم ةيلصنقلا بصنم لغش يذلا « اثم سوكارغ

 يأ نم ءاعضولا وحن ةوسق لقا الو ةفرجع لقا ©« بعشلا ةماع ىلا هئاتنا نم مغرلا ىلع « نكي

 . فارششالا نم فيرش
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 خوبشلا دحا ءاقبإل « ءاصحالا ةاضق ضرفي لو « ةيسلجم د ةبيرض نم ايثدبم كلانه نكب م

 « ةمرتحلا ةامحلا ةقيرطو ةيباختنالا ةمحازملا ثناكو . ةورثلا نم ىندأ !دح- « « ةحئاللا » ىلع
 تناك ةسسايسلا ةايحلا لالخ سرامت يتلا فئاظولا نكلو ؛ ةظهاب تان ناضرفت « ةبج نم
 . ةهازن توافتت قرطب بساكملا ققحتو قافنالا اذ مه نع ضيوعتلا « ةبنأث ةبج نم « حبتت
 يف ةدمج مهتورث تناكو « مومعلا ىلع ةورث نامورلا عسوا لب ال « ءايرثألا نم نذا خوشلا ناكف
 . ًاييرق كلذ ىرتس ام ايرظن يبلع ًارظحم ناك ىرخأ ةياغل ز نآل ةيراقعلا تاكلتمملا

 ةيوثملا تادحولاب « ءاصحالا تايلمع ءانثأ « مهتلئاع ءاضعألو مهل ظفتحا له

 قحاللا روطتلا نكلو « ةيادملا يف ًاتباث كلذ ودبي ؟ « ناسرفلا تادحوب » ةفورعملا
 يركسعلا هانعم سرافلا مسا هد”دحي يذلا لولدملا دقف دقف . ةيمسرلا هتايفمكو هتيقوت يف ضماغ
 دعبو . « ةلامخلا » نم « اصوصخ مهو « اضيا م « مؤانباو خوشلا ناك « ىنعملا اذهبو . لوالا
 نكنملا نم دعي مل ثيحب ديدج قرافب مسالا زيت ءهح دعبأك ثلاثلا نرقلا لالخ يا « كلذ

 سلجم ىلا نومتني ال نيذلا ءايرثالا نينطاوملا مقاولا ىف ىنع دقو . « ناسرفلا » ىوس ينعي نا
 كنرف /٠٠. ٠٠١ لداعي ام ىلا ىهتنا دق ةيرورضلا ةودثلا ىندالا دملا نا ودبيو ؛ حوشلا

 دقو باختنالا قح لاوخي يئارض لدعم وهو « يروبملا دبعلا نم ريخالا نرقلا يف ( 1514 )
 . سجل ةيباختنالا تاقبطلا نيب لوالا ةقبطلا لّدعم اضيا هسفن وه نوكي

 ذنم اهبلع جرد ةداع مه تزاجا دقف : نيرخآلا نينطاوملا نع ًايجرراخ ناسرفلا ءالؤه زي
 هّنس نوناق مهاطعاو ؛ ةقيضلا ةيناوجرالا ةديرطلاو يهذلا متاخلا لمحي ثلاثلا نرقلا رخاوا

 زايتما نم اودافا مهنكلو . ةيحرسملا تايليثمتلا ءانثا ةصاخ دعاقم يف قتلا سوكارغ سوياك
 سوؤر رائتسا « حوسشلا ضيقن ىلع « مبتعاطتساب ناك : دبعي "دح ىلا كلذ لك نم نا وه يلمع
 .امور يف ةيلاملا تايلمعلا راكتحا « ءاضقلا بصانم نع مهئاصقإ ببسب «اوعاطتسا اك « مهلاوما
 ةريغصلا ندملا ةيزاوجروب ىلا مهضعي ىمتنا دقف : ىربكلا نوؤشلا مهعيمج اوطاعتي ل لجا
 ًانواعت نكلو . مهكالما ةراداب اوفتكا نيذلا نييراقعلا نيكالمللا ضعب ىلا ىتحو « ايلاطيا يف
 . ةودثلا راشتنا لعفب دارطاب ديازتملا اهددع ريدقت انتنكمب سيل يتلا ةقبطلا هذه دّحو دق ًاقيثو
 ةيسايسلا ةامحلا يف اواصوتو ةمخض حلاصم اورادا نيذلا نييراضملا ةمدخ ىلا مو: واعت ىفقا دقو
 امرربي مل نا « هموصخو سلجلا نيب طسوتملا مهزكرمو يداصنقالا مهرود اهرربي ةطلس ىلا
 دق يهناف « صاخ عوني ةبعاّتجالا ىضوفلاو « ةسلجلا ةينانألل مهئتادع ببسبو . مهددع

 ليبس يف تالييست مهتدناسم نمت اوضرقو <« ىرخأ ةرات بزحلا ها اذه اودناس

 مهتاورث عسسوت

 نراسرفلا

 امل تداع يتلا ةبخنلا كلت < ينامورلا عمتجلا ةبخن .نذا ناسرفلاو خويشلا فّلأ
 نيب نم ايس ال « مهضعب لصوت دقو , ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ةطلسلا كا ها 8 خذبلاو تاررثلا

 لي



 صاخشالا ىلا ليضفتلاب عطقنيو حيلامالا ىلا لسيمب يذلا ديلقتلا انقدص اذا لقا - « حوبشلا
 « ودبي ا؟ « ناك ةورث مهمظعا نا ود سيو . ًادج ةلئاط تاورث سيدكت ىلا - نيروظنللا
 دقق . ( 2:65 ) « ءاينغالا » بقل « لايجا ةدع ذنم « هدودج ىلع قلطأ يذلا سوسارك

 يتلا كلت نم ءادتبا « ىتش تابراضم نكلو 4 ( 1414 ) كنرف ٠.. 4٠١ ١ هتمدق ام ثرو

 ل عو « كنرف ه٠ ٠.. ٠.. نم رثكأ ىلا هتورث تعفر « يفنلاب « "اليس » ماكحا هل اهترفو

 ثيح قرعشلا ىلا لقتنا نبح 48 ه٠ ٠.٠ ب رددقت تلاز اف « هب تقحل يتلا رئاسخلا نم مغرلا

 هذه مّمعن نا نودو . ًاضيا سوسموبو سولوكولب دبشتسن نا انتعاطتسابو . هفتح يقل

 نوكحت نال ةرورض نم سيلو - نييالم ةدعب ردقت ةورث نأب لوقلا نكحمي ةيئانثتسالا تالاحلا

 نيتاه يف « يناثلا نرقلا نم ءادتبا « ايداع ًائش تدغ ىرخا د3 جاو كار بل

 ( ءايرثالا مح ) ةيطارقوتولبلا مسا ىوس آيلمع ماظنلا قحتسي الو . نيتئكاحلا نيتقبطلا

 هيلا تدنتسا نيبأتلا بطخ نا لب ال . هروعش نيهي ام ةورثلا نم ردقلا اذه يف بعشلا رب لو

 هعيسوتو هنع عافدلا يف دانعلا ىلاو كلّملا وبفم ىلا ماودلا ىلع نامورلا رظن دقو ٠تبملا دمجمتل

 يذلا مدقلا نوتك ناو . لئاضفلا نم بورض ىلا مهترظن لخبلا ىلا ىتحو داصتقالا ىلاو

 طبضب ىهابتو ريذبتلا هرك دق «ةميدقلا ةنمزالا يبنامور فشقتب « يناثلا نرقلا لوا يف « رهاظت

 وه ”يهلاو بيجع » « هرظن يفف : ابعيسوتل ةيعرش ةليسو ةيا ماما عجارتي مو هكالما ةرادا

 نويبيش ءاخس نع.همالك يف « بيلوب ددش دقو . « يطعا ام رثكا كرتب يذلا .. ناسنالا
 يف ًانسح « تح نع « كولسلا اذه ودبي » . يموقلا قلخلا نم عباطلا اذه ىلع « سونايليما

 يطعي ال اهيلاها نم ايا نا وه طيسي ببسل كلذو اشهدم امور يف ودبي هنكلو . ناكم لك

 هب بجعا ام ناو . « مهتحلصم نوؤش يف طرفم صرح نع نونهربي مبلكف ...هل وه امم ًادحا

 نم مغرلا ىلع « ءالبنلا نيب لوالا ةبت ةبترملا يف نيعبرتملا « هقيدصو هذسات ينع شهدا دق بئلوب

 ,كولسلا اذه نم ادافتسا دق اهنا

 تمدق ثيحو ؛ ًاريسع ًاريتقت « ىفم ايف « عبفرلا عمتجملا دمتعا ثيح هذه امور يف
 اهراعتسا يتلا اهسفن ةيضفلا 0 يف خوشلا ضعب دنع نيوعدملا نييجاطرقلا ءارفسلل ةمعطالا
 عونب ةخفخفلا دايدزا يف ربظ يذلا ريذبتلا نم « طبضلاب ؛ ةحيضفلا تأشن « ةروادم خوبشلا
 يتلا كالمالل ةمادبكم اهيلع مهكح اوردصاو ةريخالا هذه ىلع قالخالا وبذهم راثف ؟صاخ

 ةيدرفلا ةهدقلا ةمظنالل ةمادبكو « ابسفن ةلودلا زابج نم ساسالا يف اهتاجرد لسلست ناك

 اولصتا لاجر ىلع اهس ال « ناكم لك يف ةموتحلا !ابجئاتن تطعا ةورثلا نكلو . ةبعاتجالاو

 © ىودج نود « نوثاك ضرفف . ةيداملا ةايحلا تاذللل دوعي ايف ًاسوردو ةربخ ضيفي قرشب

 ىلح ًاننخع <« 3 ن6 - مه ةنسلا يف ءاصحالا ءاضق بصنم هئالتعا لالغ « ةمراصلا تابوقعلا

 ًاضرافو يقيقحلا نمثلا فاعضا ةرشع يزاوي اب نمثلا يظهابلا نابشلا نهديبعو نيتايرعو ءاسنلا

 لحلو



 . ةيداعلا ةبيرضلا فاعضا ةثالث يزاوت ةبيرض « ساسالا اذه ىلع ردقملا ؛ لاملا سأر ىلع

 . قافنالا نم دحلاب قالخالا حالصا « اضيا ىودج- نود « « ةيريتقتلا » نيناوقلا تلواحو
 يذلا بعشلا قوقح نع ىماسحلا سوببوا نرناق نم ءادتبا « اهلك اهدرسب مالكلا انب لوطيو
 ةضراعم نم مغرلا ىلع ةجاطرق ىلع راصتنالا نم تاونس عمبس دعب يغلاو « انك » ةثراك دعب نس

 ددصب هتعنم ام لصفت يف ةبيرا اهبعسجو «رصبق روتاتكدلا نوناق ىتح «كاذنآ لصنقلا « نوتاك

 «ىودج نودب اهعيمج اهئكلو « عم امهددصي وا مثالولا ىلع قافنالا يف طارفالا وا ءاسنلا ةجررهب

 ةبترم عباوت دحا خذبلا ادغ دقف « لوالا نرقلا ذنم اما , كلذ تابثال اهراركت يفكي ذا

 . طرفملا هلادتعا بسسب سوكستا هقيدص ةنعادم ىلع الثم نورشيش جرد دقف : ةنيعم ةيعاتجا

 بئارزو ليئاتلاب ًانادزم انمبو امور يف قئادحو صاخب قدتف كالتما بحاولا نم :يراكو

 يذلا يلا كلا ءىطاشلا ىلع ىتحو « ايلاطيا نم ةفلتخم قطانم يف روبطلل اتوببو تاناويحلا
 ءانماو نييصخشلا ديبعلا نم ريبك روهمج ءانتقا بجاولا نم ناك أك , افيص عيفرلا عمتجلا هدصقي
 رويس لح ىلا براملا سوينموب رطضي نا ًايهانتم اسؤب ربتعا دقف : مادخلاو نييذوحلاو رسلا

 ه٠ ٠.. لداعي ام « ؛4 ةئسلا نم ربشا ةسمخ لالخ < نورشش قفنا دقو « هسفنب هئاذح

 . ةصاخلا هتشيعم ىوتسم ىلع ةظفاحملل ( 1414 ) كنرف

 « مدقلا فشقتلاب نوبجعملا كلذ نم اكش اك « ةيناث ةبجس نم <« بير نم سيل

 ددشن نلو ؛ ةلودلاب انأيحا ترضا دق ةديدجلا قالخالا هذه ىودع نا يف
 فوفص يف « لوالا نرقلا لالخ « رشتنا يذلا قالطلاو ىنزلاو روجفلا ىلع

 ءاسنلا ررحت ادب دقو « روكذلا ةرابطب اومتبمل نومدقالا نامورلا نكي مل : ةمكاحلا ةقبطلا

 يذلا زازئمثالا نم مغرلا ىلعو ؛ اهيلع هرثاث روثي ناب مويلا دحا ىضري نل ةريثك ىرخا جئاتنب
 نكت م اهنا « ةيلهالا بورحلا يف « ةيطارقوتسرالا هذه تنهرب دقف « حئاضفلا ضعب هتدلو
 لاملا مادختسا هجو نكلو . ةلوجرلا تافصب نيلحت دق اماسن نم تاريثكلا ناو طق ةثنختم

 بصانم ىلا لصوتلا ليبس يف قافنالا دادزا دقف .رابهنالا قيرط يف ماظن ىلا ةءاسالا يف مهسا دق
 دقو .| اهتفعاضمو ةدوقفملا ةورثلا ءانب ةداعا ابعم لبسي فئاظو ىلا دوقت اهناو ايس ال « ءاضقلا
 اوسفانتف ةماعلا باعلالل خومشلا سلجم هصصخم يذلا غلمملا ةدايز ىلع بعالملاو ةينبالا راظن جرد
 ال٠ زرابتل ًاجيانرب عضو نا < ٠ ةنسلا يف « الثم رصيق نم ناكف : ركتبم حلبي اهميظنت يف

 نم مغرلا ىلع « باشتنا لك ناف كلذكو , ةيضف عوردب مهعيمج نيزهجلا « نيفياسملا نم اجوز
 اهدوق نمةسيسدلا تالفا ىلا ىففا دق ؛«ةيريتقتلا» نيناوقلا اهأودج مدعب هبشت ةذفان ريغ نيناوق
 . نيفلحلا ءارسثب اضيا ىواعدلا يف هرود بعل « بلاغلا يف « زخم داسفا لكشب

 يسايسلا داسفالا
 نودلار

 « مهتاورث ةماخض نم مغرلا ىلع مهلخد قافنا دعب « نوريثك أجلي نا هذه ةلاحلاو ةبارغ الف
 نا لجا . يسايسلا مهلبقتسم اهيحري يتلا ةقثلا « عقاولا يف « ايس الو مهكالما اهنمضت ضورق.ىلا
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 « ةحارلل ًالاج هل كرتت مل « هتامح ةلبط « اهنكلو ؛ ىربك ةيانع ةيلاملا نوؤشلا رعب ل نورشيش
 فرتعا دقو .( 1414 )ًابيرقت كنرف ا ه0. ٠.٠ يزاوي امب ردقت نا نكمي هتاكلتمم نا لاح يف
 يف هتنس ءابتنا دعب هلا هتيالو تدنسأ يذلا ةينابسالا ملاقالا دحا ىلا هرفس ليبق « رصيق
 نآل هينئادب ادح ام «كنرف 5 ٠٠٠ ٠٠٠ يزاوي امب هكلمب ام لك قوفت هنويد نأب « ءاضقلا بصنم

 . ةدايزلا هذمه سوسارك اهبف لفك ىلا ةعاسلا ىتح امور هترداغم ىلع ضارتعالا ىف اوضمع
 مئاقلا ماظنلا اذه لثم ةكاكر رابظإل اهريغ ريثكب اهدبيأت انيلع لبسي يتلا ةلثمالا هذه يفكتو
 ديدجت ضفر ىلع مهتلمحو نينئادلا بولق يف بعرلا تقلأو ةمزا ترجفنا ام اذاف . نيدلا ىلع

 نم ديزي ةيطارقوتسرالا نم ريبك رطش رايبنا لصح « مفدلاب نينيدملا راذنإ ىلعو ضورقلا
 ريغ نم نيريثك نا يلاتلاب حضتيو . عيبلل ةضورعملا ةيراقعلا تاكلتمملا راعسا ضافخنا هتروطخ

 عضولا اذه اهقلخ يتلا ةيعاّتجالا ةروثلا تارايت ناو « نويدلا ةأطو مهيلع تلقث دق ءارقثلا

 نسم رثكحأ تعمج دق « رصبق ةيروتاتكد ءانثأ 'ىتحو *م ةنسلا يف انيليتاك « ةرماؤمب » < مخولا

 «نريدلا يف نيقراغلا لاجرلا نم روهمج» : ايلعلا تاقبطلا لضفا نم مهسفنا اهؤاسٌورو « رصانم
 . مهيلا اهبسلو نورشيش عرسا يتلا مئارجلا عسمج يف نكي لل نا

 . ماظنلاو ةمكاحلا ةقبطلا معدي نا نم دعبا كلذ لك ناكو

 ةيداصتقالا ةروثلا-"

 : صاخ عونب يروبملا دبعلا نم ريخالا نررقلا ىلا دوعت هالعأ اهاندروا يتلا عئاقولا نا

 لبق تزرب دق هضارعا نكلو , ةروطخلا نم ًاديزم كاذ ذا ىدترا دق هنع تفشك يذلا ءادلاف
 . تاحوتفلاو ةرفاظلا بورحلا اهترجف يتلا ةيداصتقالا ةروثلل ةرشابملا ةجيننلا هنأل كلذ

 ايلاطيا يف لاومالا سوؤر عمج ١

 اهقئالع قفأ مستاف ةيلاطيالا ةريزجلا هبش ةدّبس ائيشف ائيش امور تدغ
 داريتسابيعارزلا ابجاتنا صقن نع ضوعت نا اهيلع بجوت دقو.ةيراجتلا
 نا « اهدونج حيلمتل هلقا « ًاضيا اهيلع بجوتو . جراخلا نم بوبحلا

 عقاولا يفو . ىرخألا قطانملا يف اهباسحل لمعي نم عانقا ىلا قفوتت وا اهتاعونصم فعاضت

 (كسورتالا) ايرورتا :« مويتاللا » نم اينقت امدقتو ابصخ مظعأ ىرخا ملاقا ايلاطيا يف تماق
 نرقلا لثاوا لبق ًاليوط ًانمز يأ «ركبم دبع ذنم:اهملا امور تأجلف .ىربكلا نانوبلاو اينابنكو
 ابلمعو اهتاجاح تداز اذكهو .ًايئاهن ًاعاضخا بصخلا« وبلا » لبسل ابعاضخا تدبش ىتلا ىناثلا
 ادّبم نا ةيئانوبلا ةراجتلاو يسورتالا عسوتلل قبس يتلا ةريزجلا هبش يف ةيداصتقالا ةدحولا لضفب
 تثدبخ يتلا ةيونعملا ةدحولا نمزلا يف ةيداصتقالا ةدحولا هذه تقبس دقو . ًاضيرع ًادبهمت اهل

 ندملا نم نوسيش لصح دقف « ىرخالا تمعد ةدحاولا نا ثيح نمو . لعبته لامآ اهتناتم

 عيسوتو ايلاطيا لالتحا
 ةيداصتقالا امور حلاصم
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 زهجف ابعاونا ىلع ةحلسالاو ديدحلاو داتعلاو تاجوسنملا نم ةيئاقلتو ةماه نؤم ىلع ةمكسورتالا

 تككلتما دق ايرورتا نا يف بير الو « 7٠4 ةنسلا يف ايقيرفا ىلع هتلمل نيدعملا شياو لوطسالا

 خيراتلا كاذ يف عمجت نا ًاشهدم سمل نكلو .امور فرصت تحت اهتعضو ةعانص ةوق كاذنآ

 . ايلاطيا يف مقأ يذلا تافلاحملا زابحم ديعب دما ذنم تبطترا امنأل نامورلا ةيضقو اهتضق نيب
 امع هب ضاوعت ءيش امور ىدل نكي مل نيح ةيونعملا ةدحولل قباسلا عضولا وه شهدملا شهدملاف

 « عبارلاو سماخلا نينرقلا ذنم « ةيركسعلا امور ةوق نأب داقتعالا زوجي دقو .جراخلا نم ابيتأي

 بترملا نأب ديلقتلا لوقيو « ةيرورضضلا ةدعاسملا « لالتحالاو ةمشغلا لضفب « اهل ترفو دق

 ةنسلا نم رمتسا هنا بلغي يذلا < ليوطلا ( 7:5 ) « سيف » راصح. ناّبا رقا دق يركسعلا

 ىلع ليحتسي دراومب امور فرصتت مل ول هرارقا عاطتسملا نم نكي مو ؛ مسج ةنسلا ىتح (غ٠د

 ٠ . تقرلا كاذ يف اهنمؤت نا اهدحو برحلا ريغ

 نم « نظلا ىلع بلقي هنا ديب « اهتاراصتنا نم ةيدام ةدئاف « ركاب دبع يف يلاتلاب امور تنج
 كئلوا .حلاصم لمبت مل اهنا « دحاو نآ يف فطعلاو مهفتلاو مزحلاب تفصتا فلا « اهتياصو ثيح
 ةسدكحملا مهتاورث راؤتسا يف ةلدتعم دودح نع جرخت ملف . ابيع وا اهاياعر نوحبصي نبذلا

 اساح الماع كلذ ناكو  مهلانح تراس دقو . يرشبلا مهطاشن تاناكماو ةيعببطلا مدراومو

 فنراكف .٠ عيمجلل عفنلا ليز + يداصتقا نواعت ةسايس ىلع - ةيونعملا ابلاطيا ةدحو نيوككت يف

 قلعتي ايف طاشنلا نم لخت مل يتلا ةيراجتلا مهقئالع رارمتسا ىلع صرحلا الثم [آببجاو نم
 وا ةجاطرق عم ىوالا اهتادهاعم نم حضتي اك مايق ري هب تماق دقو . قيرغالا وا كسورتالاب
 ةيريكلإلا ةنصرقلا دض « ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف « !امهرامغ تضاخ يتلا بورحلا نم
 كلت نع ةديعب ابهسفن يه قبت مل اهنكلو . ينوبالا رحبلاو ييتايردالا رحبلا ةمالسب ةرضملا

 فلؤي لو . ميصاخشابو مهاوما سوؤرب اهيف ماهسالا اهبئطاوم تنفي مل يلا ةيراجتلا تاطاشنلا

 موميظنت يف ةمساع نيرصتنملا نم ةيطارقوتسرا 2« ىرخا ةحتاف بوعشل ثدح اك « اموي ءالؤه
 مهددع عفترا نيذلا لامعالا لاجر نم مهفوفص لخت ملف . نييواغملا ةنقارم ىلع ةرصتقمو يركسلا

 تاحوتف نا حضاولا نم هنا ديب , تاحاجنلإ هذه عبتت انل حتت ال انتادنتسم نا لجا . دارطاب

 اطاوشا تعطق ةايح يهو ؟ يطسوتملا ملاعلا يف ةيداصتقالا ةابحلاب متهت اهتلعج دق ةنلاطنالا امور

 .عاستالا درطم اناكم اهسفنل اهيف تعطتقا اهناو ٠ روطتلا يف هدبعب

 عوضوملا اذهب طبحت يتلا كوكسشلا نم مغرلا'ىلع كلذ ىلع ةعنقملا ةلدالا يدقنلا اهخيرات يف انلو
 برص يف ًايبسن رخأتم دبع يف الا امور أدبت ملف . ةميدقلا تاكوكتسملا ءاماع نيب فالخلا نمو

 تاكوكسملا ىوس كاذنآ برضت مو . عبارلا نرقلا لبق كلذ ثدحي ملو « ةيقيقحلا تاكوكسملا

 لصح امنا « نظلا ىلع بلغي اي ثلاثلا نرقلا لئاوا يف < ةضفلا برض يف تأدب نيحو . ةيزنودإلا
 ضعب تثدح مث . 944 ةنسلا ىتح هلؤصح رخأت ثيح امور يف ال انام يف برضلااده

 الك



 ماظنإا رقتساو « نايلوالا ناتيقينوملا نابرحلا اهتضتقا يتلا ةظهابلا تاقفنلا ببسي تايارطضالا

 يضفلا مردلا ىلا زكتراف . يناثلا نرقلا لئاوا وا ثلاثلا نرقلا رخاوا يف ينامورلا يدقنلا

 ماعلا يف ًاراشتنا عسوالا مردلا ايلمع يزاوي هنا يا ًابيزقت تامارغ ةعبرا نزي يذلا اساسا

 فورظ يفالا بهذلا برشضي لو . نروينودقملا كواملا هدمتعا يذلا ينيثالا هردلآ « ينانوبلا
 نم .,/١ ةياهنلا يف لداعو « ةيساسالا هتدحو « 4و سآلا » ناك يذلا زنوربلا اما . ةيئانثتسا

 . ةضضاملا هتيمها دقف دقف « مهردلا

 ىتح ًادج ءيطبلا « يجيردتلا لاقتنالا روطتلا اذه ربظي « ةلاجعلا هذه زاحيإ نم مغرلا ىلع
 داصتقا ىلا « املاطيا ىلع اهتدامس امور ثنمأ نيح < كلذ دعب ًايبسن عيرسلاو « ثلاثلا نرقلا

 ةفقيطلا مهنه تنفلأت نيذلا « نويفيرلا نوكالملا سحأف . رارمتساب هعاعش دتمي اشاكنا لقا

 ندملا ثمل « ةيلاطيالا مهتاحوتف مهبجو يف اهتماقأ يتلا لغاشملا يفو « ةديدج حلاصمب « ةقكاحلا
 . نيسكشلا نيئبالا لايج ناك رود هنود ردد ةسونجلا ايلاطيإ ف ةينانويلا

 يسايسلا ابقفا مسوت لضفب «امور ثحبصا نيح ىرتاب ثدح اذامث

 ايلاطيا ةديس ال ءاماز » ذنم اهتاراصتناو اهتيساموابدو يركسلاو
 « ةردقلا اهسفن يف تدج.و نيحو « ىاسرلا قرشا دس لب عل

 تطشن ةيداصتقا ةامحل ىربكلا زكارملا ةفاك قنخ وا عبجشت *ن ىلع « ةريثامملا ريغ وا ةريثامملا

 8 ينبللا قرسشلا نادلب ايس الو 15م ؛جاطرقك ؛ ديعب نمز لُنم ثرهدزاو

 . خرؤمل ىربك ةأجافم يفخمل ابكولس نا

 مل < وزغلا رطخ نم نمأم يف ايلاطيا تعضو ابنأكو اهتاراصتنا ثدب امدنع ىتح « يب
 نم كلاثه سيل لجا . ةريزجلا هبش بوعش لايح اهتدمتعا يتلا بيلاسألا يف ليدبت يأ لخدت

 مالكلا « آلثم شيملا ىلع مئاغملا عيزوت ددصب « انايحا لمعلا ىتحو يثوناقلا ديعصلا ىلع “ لاجي

 يي نينطاوملا ريغ نييلاطيالاو اهبنطاوم نيب ةمات ةاواسم مدق ىلع ةكارسش نع
 لقا © رهوجلا لوانتت مل« رندتم عضو نم اوملأت نيذلا كلوا ىلع اهلقث نم غلب اهم « تازيستلا

 ملاقالا براك جرد ؛ نينجا اهتيطاوم ند ايو عتق انا لبق ياو يداصتقالا لقحلا يف

 نينطاوملا ريغو نينطاوملا ىلع « رخآ زيت يأ نود « « نامورلا » مما قالطا ىلع بئاجالاو
 يلاملا راثتسالا يف ءاكرش « عقاولا يف « كثلواو ءالؤه ناك دقف : ايلاطيا ىلا اوبستني نا طرش

 , ةديدجلا تاحوتفلا هل تعضخا يذلا يداصتقالاو

 مهماحسوتف راؤتسا

 ايلاطيا جراش

 ايلقص اهيف امب « ايلاطيا جرام ملاقالا لكو بوعشلا لك نا : يلي ام يف يه ةثدجلا نا ديب
 ناكس نع نوزيمتي ال نيقرغتسملا وأ قيرغالا نم ناكسب ةلوهأمو ةريزجلا هبش نم ةبيرق اهنا عم
 اهقفارب امم بسحف ةفصاعلا رورم مهملع برحلا رمت لو . رخآ ماظنل اوعضخ دق «ىربكلا نانويلا
 ةيمسرلا لئاسولا داتعاب « حلصلا دقع دعي « ببنلا رمتسا دقف . زئارغ تالفناو ةموتحم ةدش نم

 لذي



 . ةينوناق اهنوربتعي اهنم نيديفتسملا لعج- ام رارمتسالاو جاورلا نم اهل ناك تلا ةيمسرلا ريغ وا

 ةيدقلا روصعلا خيرات ىلا نرظن ام اذا « لاقي قللاو «ةأجافملا نا ؟ ضقانتلا اذه "هرم وه اف
 ال رغم عش نورصتنملا لستسا ثيح. - لثام .ماعت نع رصاعم راعتسا نم رشكأ نهرب دق

 امور تماق دقف . ةزاتمم ةلماعم نيملاطبالا لماعم نع اصوصخ أشنت دق « ىنعم ةقفشلل فرعب

 . ةيروطاربمالا دبع يف ربكالا اهلمعل ةمدقم ناك ديدج ءيشب ملاح

 «يداصتقالا نواعتلا ىلع اهنهيمصت «يروبملا دبعلا يف «ترصح اهنا راظنالا تفلي ام نكلو

 لمشت مل اهنا ول رعاوال يرصنع نماضتب كلذ رسفن نا نككمملا نم ناكو .اهريغ نود ايلاطيا يف
 نيذلا كسورتالا نع مالكلا انم ةجاح نود « مهسفنا ىربكلا نانويلا قيرغا ميمصتلا اذه

 يف مهناوشا هنع تصقاو ىرت اي هيف مهتلخدا اذاماف : ةريزجلا هبش ةابح ديعب ديع ذنم اوجزتما

 ريغ ىلع - ن"وكت دقف : كلذ يف مهسأ دق قباسلا ةيونعملا ةدحسولا قيقحت نا يف بير ال ؟ ايلقص
 ًاراقتحا نيرختآلا راقتحا ىلا نماضتلل هلعو هب ىففأ ينامور هنم رثكا ىلاطيا بعش - لاؤكا

 متتفلا فورظ ضيا رابتعالا نيسعب ذخأن نا بجو . مهلابح زئاجب ميش لك نأي روعشلاو اينانا

 لاح يف « يلاطيا يا « فيلح ه اهفصن نا عم ةشنامورلاب ةفورعملا شوبجلا ليكشتو ةيركسعلا

 بحنو . دج ةليئض ةسنب الإ اهيف اوطرخني مل «يروبجلا دهعلا يف « بناجالاو ملاقالا ناكس نا

 اهثدحا يتلا « ةيعاجلاو ةيدرفلا « ةيجولوكيسلا تالدبتلاب  اصوصخ امبرو « ًاريخا ركفن نا
 ىلا ةفاضالابف « خذبلا قاذم اما « بهذلل ةطرفم ةوبش بهذلا راثأف . ىلوالا تاورثلا كالتما
 ةورثلا قيقحتل ةليسو ةيأو . اعاستا يظعا ةيعاّتجا تاقبط ىلا دئما دقف « ةعانقلا فرعي ال هنا
 9 رصتنملا ىوهل اقافو مهتلماعم برحلا نوناق زاجا نيذلا كئلوا ةيرمت نم رسيأ

 يتلا ىمظعلا ةرفاظلا بورحلا هتيبس دق مساحلا فارمنالا نإ «ددصلا اذهب « هيف بير ال امو

 دجو دقف . هنا رحب ءىطاوش لوح (« يناثلا نرقلا نم لوالا فصنلا لالخ « اهاحر راد
 ةراضحي تمعن قطانم يف ىمحت ال لايجا اهتسدك ةلئاط تاورث ماما كانه مبسفنا نورصتتملا

 ةطقن هوعمج ام نراكو ؛ ةبرجتلا اومواقي مف . ةجاطرق لوح ايقيرفا يف هومنغ ام قوفت ةميدق
 يف «ثدحلا اذه هبشي ام سيلو . ةدازتسالا يف ةبغر نم هدّتلو امب شهدملا ايلاطيا ءارثإ قالطنا
 ترفو دقف .. ردنكسالا دي ىلع ةيسرافلا زوتكلا ةرداصم ىوس « ميدقلا طسوتملا ضوح خيرات
 .تاونس سمخ بلطتت مل اهنا ذاك رصقا تقو يف تّتو «انأث مظعا تاورث رصتنملل ةرداصملا هذه
 هذه نم ربكألا مسقلا نا ىلا ىلوالا ةجردلا يف كلذ د رمو . ًاريثأت لقا جئاتن ىلا ت"رج اهنا دبب
 تناكف : ةيئيميخالا روصقلا زيلاهد يف ةأبت باوخ يف ةغرفم كئابس لكشب ادم ناك زونكلا
 نا ىلا ةيناثلا ةجردلا يف هدرمو . ةأطولا فيفخ ناك ناكسلا تاكلتمم نم لزبلا نا ةجيلنلا
 دونجلا ضعب داع ام اذاو : اعاستا مظعا اعزوت ايفارغج عزوت دق ةرداصملا هذه نم بسكلا

 مهريغ نوريثك رقتسا دفقف ءابوروا ىلا هنم ريبك مسقب قيرغالا نم مهريغو نيفظوملاو ءامدقلا

 ليل



 سوؤرو مدوجو لعفب « نادابلا هذه يف يداصتقالا طاشنلا بثوف « ةلتحلا نادلبلا يف امئابن

 ثدحي ملف ينامورلا حتفلا اما . مامالا ىلا ًادج ةميظع ةبثو « لوادتلا يف اهوعضو يتلا لاومالا

 . ءاوسلا ىلع ةزنكملا تاورثلاو ةلوادتملاو ةيحلا تاورثلا ىلع ىلوتسا دق وبف . كلذ نم ءيش هبف

 ثيح ةيلاطيالا ةريزجلا هبش يه ةدحاو ةقطنم وحن لماشو يجيردت لاقتنا ىلا ىدا دق هنا اك
 .يطسوتملا ضوحلا ءاحنأ ةفاك يف نيحلا كاذ ىتح ةرثتنملا لاومالا سور عمجتلا ىلا ًاعبط تلام

 يداصتقالا ثدحلا نا اك « كاذن1 هغلب يذلا عاستالاب ةلثام ةقباس عمجتلا اذه لثم فرعي مو

 . دعب ايف ًارارم رركتتي م هلثم يذلا

 يتلا ةمينغلا ابطسبا ناك . ةفلتخم تايفيكل اقافو لاقتنالا مت دقل
 رفاظلا بكوملا ضرع دعب ةماعلا ةئازخلا ىلا اهنوعفديو ةداقلا اهب دوعي

 انرداصم نمضتت نا ثدحي ام ًاريثكو . ًاليوط اتقو قرغتسي دق يذلا
 ةفاكب دبشتسن نا لمملا نم نوكي دقو . لاح لك ىلع ةحصو الاك توافتت « اه ةلصفم تاناسب

 لوانتت ال اهنا ذا  ةلماش هسفن تقولا يف يه تابطعم ىلع نذا رصتقنلف . ةفورعملا تاءاصحالا
 ةيلاطيالاو ةينابسالا تالملاو نييطالغلاو يقواسلا كلملا ىلع ةيوبسألا تالملا تلت يتلا رصنلا بكاوم
 تغلب ١55 ةئسلاو 154 ةئسلا نيبف . ًادج ةريصب ةسارد نع اهانسبتقا « ةيئزجو - ةيلاشلا
 ةضف وا اكوكسم ابهذ « طقف ةنانوملا ةريزجلا هبش يف بورحلا ابنع ترفسا يتلا ةمينغلا

 يزاوي ام يا « مرد نوبل نيعبسلا زهانت ةمبق « ًاروف كسلل نيلباق ةضفو ابهذ وا ةكوكسم
 يف ىفق يذلا سونا ليما سلوب ةمينغ لثمت عومجملا اذه يفو . ( ١414 ) كنرف نويلم نيعبس
 . مثردةال 6و0 +00 ةنودقملا ةيكلملا نم < 14 ةنسلا يف « «اندسب» ٠

 ابلمحت ىلا برحلا تاقفن ءافمتسال بولغملا ىلع ةضورفملا تاضيوعتلا ةمينغلا ىلا تفيضاو
 لتحمي: نا نكمملا نم حلصلا دقع نيح عفدي افلم ةداع لمشت تاضيوعتلا هذه تناكو . رصتنملا
 ةجاطرق اهتعفد مرد١ ٠٠+ 7٠٠ :ةيونسلا طاسقالا نم افلتخم ًاددعو ةرفاظلا ةميدغلا يف هزكرم

 ةيقولسلا ةيكلملا اهتعفد مهرد 8 ..+٠و ؛ اماز ةكرعم دعب © ةنس نيسمخ ةلبط « ةنس لك

 , خلا < 184 ةنسلا دعب ةنس ةرشع قتنثا ةليط ايونس

 برحلا تاضيوعتو ةميلغلا
 «ةماعلاكالمالا»رتامارغلاو

 اما . برحلا ةياهن دعب ينوناقلا اهنابك ىلع ظفاحت يتلا ةلودلا ىلع الا تاضيوعتلا هذه ضرفت م

 ددرتت مل امور نا لب ال .ةمئاد ربتعت يتلا ةيوئسلا تامارغلا اهيلع ضرفت تناكف ىرخالا لودلا

 دعب اينودقم يف اهتمظن يتلا عبرالا:تايروبمجلا عومج ىلع مهرد ٠٠٠ ٠٠+ اهتممق ةمارغ ضرف يف

 يف ةمارعلا نسرفت: ملارنكل و ( لاوزلا عشر ًالالقتسا «ةنس نيرشع ةدمل ءابتحتم اهنا عموادببو
 هذه تزمر دقو : رصنلاب اهتققح ةداس امهلابح سرامت يتلا ملاقالا ىلعالا ةيداعلا فورظلا
 يتلا بئارضلا نم ربكالا مسقلا « ةينآ ةبج نم « ةفارغلا تلثم اك « ةقلطملا اهقوقح ىلا ةضيرفلا
 البلا مظني يذلا نوناقلا اهتيابج ليصافتو اهتمبق ددح دقو . اهيلا دوعت ضارا نم اهلسحت
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 « حتفلل قباسلا عضولا « ليصافتلا هذهو ةمبقلا هذه ددصب « نوناقلا ىحوتسا ام ًابلاغو . ةيالو
 تأت ملف . اهنم تايكلملا اهس الو ةميدقلا لودلا تاداع نم ةيساساو ةميدق ةداع ةمارغلا ناذا

 لبسلا لبسا كولسب اهنم ةبغر « تلواح لب . صاخ عونب ديحوتلا متهت مل اهنا ا« ديدحي امور
 نراف كلذل . ددجلا اهاياعر هداتعاو اهلبق ًاًماق ناك امم دح. ىصقا ىلا ةدافتسالا « اهرصقاو
 ىلع ءاقبالا لضفبو « ايلقص ندم نم دبكالا رطشلا يفف . ةعونتم آلكشا تدترأ دف ةمارغلا

 « يزاوت ةيئيع ةبيرض نم قباسلا يف اك ةمارغلا تفلأت « ازوكاريس كولم اهنس يتلا نيناوقلا

 يف اما . لوقبو تيزو ذيبنو بوبح نم ضرالا ليصاحم ريشع « داصحلاو راذبلا ةبقارم دعب
 نراكسلا فئاوط ادقن اهعفدت نا ًامازأ ناكف « كلذ ضيقن ىلع « عبرالا ةينودقملا تايروهجلا
 ةبيرضلا فصن ىوس « لاح لك ىلع « اهعومجش يف لثمت ل يهو « اهل بيطي اك اهيبحتو ابعزوت يتلا
 رلآ ةمكلملا اهببحت تناك يتلا

 لحت نيذللا كلملا وا ةلودلا تاكلتمم ىلع اهدي مضت « لالتحالا دنع « ًاريخا امور تناكو
 مجالملا مها « ةيراقملا كالمالا ىلا ةفاضالاب  مومعلا ىلع تاكلتمملا هذه تلمش دقو . اهبلحم
 دارفالاو تاعاملا نم هرداصت اه اهلا تمض ام ًاريثك يهو . تامالملاو جارحالاو رجاحملاو
 «ايلاطيا يف تلعف ام رارغ ىلع « يلاتلاب تأشنأف . اهنم مهفقوم ببسب مهتبقاعم ىلع ممصت نيذلا
 ىه تناك اناححا لخدلا ةرفاوو ًادج ةعونتمو ةعساش ( 4ىو» طيطانموم ) « ةماع اكالمأ د
 يحاوض يف ةضفلا مجانم ضعب تبلطت يناللا نرقلا طساوا يفف . اهترادا مظنت يف طشنت
 خويشلا سلجم ضمي لو.ايمري مرد ٠٠٠ 76٠ اهيلع تلخدأو لماع غ٠ ٠٠ اينابسا يف ةئجطرق
 اينودقم يف ةضفلاو بهذلا مجانم يف لمعلا عنمي هدبلا يف هتلعج- يتلا نيمزتلملا نم هتبير يف ًاليوط
 5 ةيلامثثلا املاطبا يف بهذلا مجانم يف لامعلا ددع كلذ دعب رصحيو

 نا دعب « اهتاالو نم ايونس ىقلتت نا « ةماعلا ابكالماو تامارغلا لعفب « امورا مث نم حتا
 اهتاذ دحي ةمارغلا امس ال « كلذ لك نا دبي . تاريخلا نم ةمخض ةيلامجا ةينأ « اهددع ديازت
 امااعرل اراقوا لكشي مل« اهنلاكال ةدعملاو « ًالاجا ةيثضلا « ةرشابملا ريغ موسرلا ضعبو
 . ىرخأ قرط ىلا أ دق قاطي ال ائبع راؤتسالا لعج يذلا جبنلاف : نيسيلقالا

 بهذلا ةصاخ ةروصب ترككف ةميكتح ةرادا امور خوشلا سلجم رادأ

 دراوملا هذه نم ربكالا مسقلا نا ديب ؛ ةيداعلا فورظلا يف كسي ال يذلا
 ةماعلا لاغشالا تاقفنو ةيركسعلا تابترملاو ةلودلا قافنا لضفب لوادتلا يف ىقلي ناك
 نونطاوملا اهانح يتلا دئاوفلا ىلا ةفاضم دارفالا ىلا ةعاملا نم يلاتلاب دراوملا تلقتناف , ةداسلاو
 رائتسا نكلو , كلذ دعب ًاناجب هعيزوتو ضفخنم رعسب حمقلا عسبو ةريشابملا مهبثا ريض ءاغلا نم
 . ًاسزغ اعاستا عسا دق تارالولاو تاحوتفلل رشامملا دارفالا

 صاخلا راهتسالا

 ةيدرفلا دونجا ةمسنغ «كاذن 5 شوبمجلا هيلع تجرد ا1 اقافو « يبيدب وه اك « كلاثه تناكو

 الف



 ةبسانمل هدونج عسمج دئاقلا اهب يتلا حنملا « يناثلا نرقلا لئاوا ذنم ةيداع ةروصب « اهيلا فاضت
 نم .:روديفتسي مهسفنا نيينامورلا دونجلا ةفيرطلا ثداوحلا ىدحا انيرتو . رفاظلا هبكوم

 يف اوسلو . بئاجالا عم قيض قاطن ىلع ةراجتلاو ةدودحملا ةابارملاب مهتونق راؤتسال هاتشم

 نيذلا 6 قرلا قاوسال ةدعملا ةيرشلا مئانغلا ورتشم مهيف نمب « نييوناثلا راجتلا عم « ةقيقحلا
 نرودفاوتي نيذلا نيبراضملاو راجتلا نم بحل شيج ةمدقم ىوس < شويملا ءارو امئاد نوريسي

 . اهتثدهت روف دالبلا ىلع

 نرونطاوملا مهنم ناكف - خوبشلا ءانثتساب - ةمعائتجالا تاقبطلا ةفاك ىلا ءالؤه ىمتنا
 نولثمي وأ صاخلا مهب دالا « ماقلخلا ١ و نوبتامورلا

 لك لقنو ءيش لك ءارشل عقاولا يف نيدعتسم < نوردصي وا نودروتسيو 2« ىربك تاكرش

 يف ةعقاولا ةريغصلا سوليد ةريزجب تدغو . ءيش لك بالتسا ةيغب ءيش لك فيلستو ءيش

 دعاوق ىدحا « ارح أفرم اهنم لعجت نا طرش 0

 ةريزجلا ببنيو مهليثقتي تاديرتبم هيف رما يذلا مويلا ىتح هريغو قرشلا يف ةيسيئرلا مهت
 ةينبألا ابهتبثت يتلا م را ا يب
 يتلا ةيماظنلا تاطلسلا ىلع ًاضيا مهريثأتو « ةينيد تايوخا لكشب مهتايعمجو « اهودش يتلا

 يف تح « ناكم ريغ يف !؟ سوايد يف « مهنا ىلا كلذ درمو . اهتايحالص ىلع عقاولا يف اولوتسا
 نوامحي « ايلا لوخدلاب مهل حمسي نيح نيلقتسم ما اوناك تاذاخا باحصا « ةفيلحلا نادابلا

 . امور ةوقو ذوفن نم نمأم يف نولمعي مهناف : لقالا ىلع اكرتشم ًاعباط

 . ( طانممست ) نيمزتلمللا ثايعمج ءالمع زربد « راجتلا » ءالؤه دادعيف

 ةلودلا نوؤشب يأ طوبطثعم لاب نوئعي نيذلا كئلوا طيطانءمج# ب دصقيو
 نيمأتو اهعيراشم ذيفنتو اهكالمأ راثتساو اهتادراو ةيابج ةلودلا مهمزات نيذلا كئلوا « ةيلاملا

 دامجيا مهيلع بجوتي نيذلا نيمزتلملا رابك ىلع عقاولا يف مسالا قيطنيو . خلا « اهشويج نيو
 اهركحتتو ةلودلا نوؤش عاستا رسفي : ةماه لاوما فيلستب لوبقلاو نيدعاسملا نم لماك زابج
 ىدبك ةناكم اوغلب مهنا فيك « نيمزتلملا راغصب ةئاعتسالا ىوس مزاتست ال ةرادا ءاشنال
 ىلا مهلك نوبستنملا نويقيقحلا نومزتلملا مو « اضيا « ناسرف » ةلك عقاولا يف ةككلا فدارتو
 . ةورثائاضعأ عسوأ نولثمملاو ةيعاتجالا ةقبطلا هذه

 نيمزتللا تايعمج

 نا ثيح نم تامازتلالا نع مؤانبأو خويشلا ىصقي نا « دبا هب مسملا « يبهيدبلا نم ناكو
 000 دقو . ةيسيئرلا سلجلا تايحالص ىدحإ اتلكش ةماعلا لاومالا ةراداو ةباقر
 . ًاييرقت نانطا ةينام يأ ةروراق ةئاثالث نع اوم ديزي بكارم ءانتقا كلذ ىلا ةفاضالاب

 0 نييبعشلا » نيب عارصلا ةسرع يق يف ةبناثلا ةيقينوملا برحلا ليسق ريبدتلا اذه لختا

 «امور يف ةخسارلا دئاقعلا ضعبو امان اقافتا قفتي هنأ يسلجلا ماظنلا جوا يف تح ريبدتلا غلي لو

 الا١ا



 تناك ام عقاولا يفوأ . ابيعم ًأرما يراجت طاشن لك تربتعا يتلا « تانوبلا يف لبق نم تخسر اك
 نم ىندالا دحلا اذهب يفتكتل - اهاوس ىربك ةراحت نم كانه نكي مل - ةعساولا ةيرحبلا ةراجتلا

 . مهانباو نويشلا ىلع « ةلودلا تاميزات رارغ ىلع « ةروأدملا هذه قيرط نع « ترظحف « لومحلا

 ةرماغملا ضعب اهبلك يفو « ةصاخلا لاوهالا سوؤر فيظوتل نيتقيرطلا نيتاه نا ةحيتنلا تناكف

 «خويشلا دعب ةورث نينطاوملاعسوا ىلع فقو اهنأكو اتدغ «حاجنلا لاح يف حابرالا اتريفو اهنا عم

 . ناسرفلا ىلع يأ

 ةيغب كرتشملا لمعلا مهيلع بجوتف , كلذ نم اوديفتسي نا ءالؤه نيب مادقالا يوذ تفي مو

 تاريثأتلا راطإ عسسوت ةيغب ًاصوصخيو « راطخالا مساقتو لاومالا سوُور نم ديرزملا عمج

 ليبس يف حلاصملل ديحوت مدقا دوعيو . ًاديفم اهمادختسا نوكي دق يتلا ةيسايسلاو ةيعاتجالا
 قحلأ دوصقم ررض عوضوم يف ىوعد ةبسانمب كلذ ىرج. دقو - « معن ام ىلع « ةلودلا ةضوافم

 ريثكلا ءيشثلا فرعن ةينوناق تايعمج تفلأت مث . لعبدته دض برحلا ىلا - نفسلا يزبج دحأب
 ريدملاو ةرادالا سلجم مويلا هوعدن ام هبشأ رهاظم يدترت يبف . لوالا نرقلا يف اهميظنت نع

 لولحلا نع ثحبلا ةئسح ةرادا ريفوت ىلع صرحلا ىفتقا دقف : نيدبعتملاو نيهاسملاو ماعلا
 لاوزلا ةعيرس تايعمج نا حجرن انناو « تايعجلا هذه ددع نع ائيش معن ال اننا ديب . ةركتتمملا

 قطانمك « ىربكلا تامازتلالا هدصب اما . ًالئم ةنبألا ديبشتك ةئراطلا تامازتلالل تفلأت دق
 ترال عقاولا يف ائاد ناك ةزبجما تايعملا لع نا يف بير الف < تايالولا بئارض وا مجانملا

 . ةسفانم ةيآل ًآلاجم كرتي ال مازتلالا ةنكما يف اهيفظومو اهمزاول دوجو

 نكلو «ةمداقلا سخلا تاونسلا ةلحرمل تاهزاتلا نورجيو طورشلا رتافد ءاصحالا ةاضق عضي

 ءانثا نوتاك هيدبي يذلا دادشتلا سيلو « نيمزتلملا تابجاو ضيفخت ىلا يففت ةريثك لماوع

 ىوس «« نيمزتلملا عومدو تالسوت دنع لزن يذلا » خويشلا سلجم لخدت نم مغرلا ىلع « هتيالو

 ىلا ىرخا تاطاشنب مايقلا نم تايعمجلا عنب اه ةيناث ةبج نم سيلو . رباعو يئانثتسا دادشت

 مادختتسا نمؤي هنأل اهل ةدئافل كلذ يف ناو .ةلودلا مامأ هتيلوؤسم لمحتت يذلا طاشنلا بناج

 ةيطاعتم اهب مايقلا نع ىناوتت ال يهف كلذلو . ًارارمتسا دعبا ًامادختسا اهاوما سوؤرو اهلامع

 نسم اصاصتخا لاومألا لقنو دوقنلا ليوحت تايلمع تدغ دقو - صاخ عونب ةيفرصملا لامعألا

 « لقالا ىلع ابضعب ىناوتي الو « ةابارملاو اساسا امجاو امل ةبسنلاب فلؤت اه:أل اهتاصاصتخا

 يف لخادتت اهلعج ةصاخلا نوؤشلا هذه دبعت نكلو . ةعساولا ةراجتلا يطاعت نع « ةجاحلا دنع

 كلتو هذه ذيفنت لضفب ةريخالا هذه ةرفوتملا تاليبستلا نم ديفتستو ماعلا عباطلا تاذ نوؤشلا

 صقن قبس اهف انيأر دقو . اهسفن لاومالا سوؤرو مهسفنا لاجرلا ةطساوبو اهسفن نكامالا يف

 . تايالولا يف لاملا لاجر تافرضت لابح اهتسرامم ةلودلا ولثم عيطتسي يلا ةباقرلا

 ايلاطيإ ىلا ةنيمثلا نداعملا لاخدال ةلودلا لمحو .نيمزتلملاو « راجتلا » لمع مث نم رزكت

 نفل



 ال ةعرسلا ديازتم دحاو هاحتا يذ رابث لعقبو « يناثلا نرقلا طساوا ذنهف . ةمخض تايكب
 نا لاح يف لاومالا سوؤرب ةيلاطيالا ةريزجلا هش تمختا « ةيهالا ضعب ىلع رخآ رايت هلباقي
 . اهتحلصمل رقتفت تذخا يطسوتملا ملاعلا يف ىرخالا قطانملا

 ةيداصتقالا جئاتنلا  ؟

 , ءاوسلا ىلع املاطياو تايالولا اهب ترثأت ةيداصتقا جئاتن نود ثدح ام ثدحي م

 روطتلا نم ةعبفر ةجرد « دبعب نمزب نامورلا لوصو لبق « غلب يذلا قرشلا نا

 «ةيادبلا يف «عاطتسا دق وهو . هريغ نم رثكا لزبلا اذه نم ملأت دق « يداصتقالا
 ايلاطيا تحتفنا . ةيودبلا هتعانصو هتعارز يف ينقتلا مدقتلا لضفب ميشلا ضعب هنع ضوعي نا
 , اصوضخ ةقفشنلا تاعوتسم ى © ةديدع تايئاح ءاشرال ةقوعتمو لالا ةشف قوص هعامأ

 راهدزالا امري سوليد فرعت مو . اهتراجت نم اماه ابناج اهوح سدورو ةيردنكسالا تلوحو

 ةرثكي اببف نيبلاطيالا راحتلا راشتنا ةرتف يف يا « 8 و ١١1 نيتنسلا نيب ام هتفرع يذلا

 فثرود رمتسملا اهنالقتسا لاح قتلا رصم انينثتسا ام اذا « قامورلا ذوفنلا قوفت نكلو ؛ ةردأ
 يف « سوليد ةريزج يف عبب دقف .'بقاوعلا مخوا ىلا لوالا نرقلا ذنم ىففا دق « ملاظملا أوسا
 . ررض نود كلذ لصحي ملو . ايلاطيا وحن مهلج رحي دبع فالآ ةرشع ىتح «ًانايحا دحاو موي

 « بسحف فانصالا ضعب نم اهسقن فكت مل يهو « تاعونصملا ضعب جتنت ايلاطيا تذخأ دقف

 موسرلاب اهقاهرا لعفب داسكلا ةيقرشلا تاعونصملا تفرعف . اضيا جراخلا ىلا اهضعب تردص لب
 تردص ينلا اهسفن ايلقص يفو .ةبموقلا تايطارقوتسرالا راقتفا باقعا يف نييلحلا اهنبز شاكناو

 يروبملا دعلا رخاوا يف « ةريزجلا نكت مل : لمعلا نع ناكسلا ىنثنا « اليوط انمز ةطنحلا ٠
 « هلك قرشلا بصاف . يناثلا سم رن يسلك

 تايالولا ملاع

 نييجاطرقلاو قيرغالا رثا هبف يقب دقو انك بأ ا برغلا ناك

 ىلع ثحت امور تذخا يتلا ةديدجلا نادلبلا نم ةريبك ةيرثكا مض دق وهو ,. ًادودحم يوبدتلا

 ام ىلع تمدقا دقو . تاينقتلاو جاتنالا تازيبجتو لاومالا سوُؤر اهيلا ةلخدم « اهراثتسا

 إ؟ « اتايحا اهلك حايرالابو « حابرالا نم ربكالا مسقلاب اهسفنل ةظفتحم ينانا عفادب هيلع تمدقا

 ماعلا داصتقالا يف اهزكرم لتحت تذخا نادلبلا.ءذه ضعب نكلو . الثم اينابسا مجانم يف تلمف

 « ةلقتسملا ايلاغ ها#حتا يف ةرمثملا ةيراجتلا تابلمعلا ةدعاف « ةينوبرانلا ايلاغ : يطسوتملا ملاعلل

 :ًاضيا ةمموق ىصانعو:امور لبق اهبف تماق ةبيرغ رصانع كلذ نم تدافأف , اينابسا اصوصخو

 . قباسلا يف هنم مظعا ًرراهدزا كاذن1 اتفرع شداقو ايلسرم نا ودبيو

 ءالؤه نع يضاغتلا يف ينامورلا ماظنلا رمتسا ام اذا برغلا رظتنيس يذلا لبقتسملا وه امن“

 نفع



 عافترا ىلا هتراشا يف < نورسثيش ىلوت نيذلا « « ًادج نيمرتحلا لاجرلا » ءالؤم « « راجتلا »
 مكااحلا نع عافدلا يف هنم ةعر مهظيرقتو مهحيدم « نيبلاغلا يف هحدق يفو ابلاغ يف مددع

 ؟ « سيريف » م احلا ىلع هموجه دعب ةنس < سويتنوف

 . ًاضيأ ايلاطيا يف ءيش لك لادبت
 نفاق يطب ال ءةرزللا نفل يقل ءةحازرلا" فكم نأ بع
 راقتفالا ببس بلألا ءارو ام ايلاغ نم نكي ل نإ « ةدروتسملا بوبحلا

 ىضريو © لضفأ جاتناب زيمتت يتلا ًاضيا رصم نمو « ادقيرفاو ايلقص نم هلقأف « ةحالم قيرط ىلا
 نيبف : ؟١إ ةئسلا يف امهرازوأ لعبيله برح تعضو . ىندأ يتايح ىوتسمب اهيف نوجتنملا
 اذه نمثب ٠٠١ ةنسلا يف عيبو « يداعلا هرعس عبرب اصور يف حمقلا مسب ا؟ءا و م. نيتنسلا

 ذخأت نيحو , يندتلا اذه ىلا ثدأ يتلا ةيئانثتسالا فورظلا رختآو نآ نيب رركتتسو .رعسلا
 لوصحلا ىلا رطضت « ناتجلاب كلذ دعب هعزوت ناو ضفخنم رعس ممقلا عببت نا اهسفن ىلع ةلودلا

 ةيندتم ةدادحم راعسأب ءارشلا قيرط نع وأ انيع ةضورفملا تامارغلا لضفب ناكم ريغ نم هيلع
 هنع لدعف « ايلاطيا يف ةحيار ةيلمع بوبحلا جاتا دعي لو . تايالولا ماكح ابنيعي دج
 . مهرايتخا ءلمب نورمثتسملا

 نآلو ةليوط ةيرحي تافاسم ابلقن رسعي ماعنالا نأل يشاوملا ةيبرت ىلا مهتيانع مث نم اوهجو
 يتلا تاعارزلا ىلا صاخ عونب مهتيانع اوهجوو , ”ةاعر“ ممءادختسا مهيلع لهسي ًاديبع مييدل
 ةرجشو ةمركلاك ةرمثملا راجشألا ةعارزو حخابسلا يف لوقبلا ةعارز : ةصاخ فراعم بلطتت
 حبتت يتلا لاومألا سوؤر نوكلتم مهف . ءيش لك كلذ ىلا مهعفد دقو .نيتلا ةرجشو نوتيزلا
 تدافتساو . ايلطت رثكا ًاقاوذأ نيكلبتسملا ىدل ةورثلا عافترا رهظأو , يرورفلا قافنالا مل
 قرشلا اهيلع لصح يتلا ةريثكلا ةيعارزلا فراعملاو ةربخلا نم « انينعي ام يف « ًاريخأ « ايلاطيا
 صرح © 5 ةئسلا يف ةنيدملا هذه مدهب هرمأ خوبشلا سلجم ردصأ نا دعبو ؛ ةجاطرقو ينيلهلا
 ةديدجلا بسلاسألا هذه تئاكف . نوغام يجاطرقلا هعضو يذلا يعارزلا ثحبلا ةمجرت ىلع
 . نوثاك ذنم ةعارزلا يف نويلاطيالا نويصاصتخالا اهدئاس ةيممر ةواعد عوضوم

 رومخ_يناثلا نرفلا لالخ تجتنأ دقف . حضاو لكشب دوبجلا هذه لثم ىودج تربظ
 نم مهأ ناك © فنصلا طسوتملا « جئارلا حاتنالا نكلو . ينابكلا « انريلاف » رمخ اهربشأ ةدّمج
 تزااق ردصف ؛ هفيرصتل اومتها دق نيلوؤسملا نأ « هترازغ نم غلب دقو . ةيخدذبلا ليصاحما
 نوتيز راجشاو ةديدج مورك ةعارز « ةينوبرانلا ةيالولا مظنت نيح « نييدلبلا ىلع هبجومب رظح
 هذه "ردت ي « لمس نسحيام نإف ., اهتروطخ لكتب دعب زربت ل ةلضعملا نأ ديب . ةديدج
 هزوعي يذلا نعرألا باشلا اما ؛ يصخش ابتيقارمب كالا ىنعي نأ وه « اضيرنم الخد تاعارزلا
 ذينلا عيب دقو 5 هجارحأب ظفتحو همورك عدلي نإ «نورشسش معزي 6 « هيلعف « لاملا

 و فيجول ل

 : اييلاطيا
 تاضياقملار جاتنالا
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 2 هيرست ا1د0 لج رفا وتلا ايلاغ تعاتباو « اهسفن سوليد يف يلاطيالا

 قطانم ىلع تلمتش تلمتشا دق « يئاوملا ةيبرت مدقت ببسب « ةريخالا هذه تناك اذاو . ةريزجلا هبش

 راظنالا تفلي ىرخأ قطانم ىلع ضيا تلمتشا دق اباف « ًاريثك اهتاكس ددع ضفخنا ةيفير
 رصاعم وهو « « نوراف » يعارزلا ملاعلاا#هف صخصخ دقو . اهيف ةعارزلا مدقتو اهراهدزا

 حيدملا اذه ىلا رظنن الأ بجيو ؛ اهتاجوتنم عون ةرارحم اهيف حدتما ةريهش ةحفص « رضدقل
 يف رشتنت ثيح «اينابمت يف تيرجأ يتلا تافاشتكالا نإف : ةيبدأ ةالاغم د”رجم ىلا انرظن
 ةصحوللا هذه ديؤت « اهتربهش رجلا عئص فئاقسو رصاعملا رسفت « فصاقم » يببموب راوج

 . ديبأت ايا

 فاشتكا يأ اوققحي م نويلاطيالاف . ةعانصلا ل فقح ىف ًاريبك افالتخا عضولا فلتخي م
 تانقتب اوفتكا دقو « تالآلا راكتباب اوركفي مل « قيرغالا :رأش مهنأث < مو . يقيقح

 .ديعب دمأ ذتم اهودمتعا يتلا كلت نيسحت قرشلاب محلاصتا مهل حاتأو « ةيودملا ةعانصلا

 ىلع مهدايسا مهنم نييقرشلا عب لشفي هقون# صحت ال دادعأب دسلا هاريقتا ةأث قم ناكو

 تسيلو . اميظع ًادايدزا يلاتلاب جاتنالا دادزاف . مهلمع تاقاط فعاض نأ « ةفرعملا ديعص

 ةجتنملا لاعتسالا ةجئارلا تايرورضلا ةعانص لب « اهوحن مهتيانع اوبجو ام تايلاكلا ةعانص

 اذه نع انيدلو . ًانامحأ هسفن قرشلا ىلا تح اهريدصت ابعم نكمي ةاشض ةفلكبو ةريبك تابكب
 تكاتف رق يرش ايلا كاتو نطل نا بارما ال رار ب ا

 ةفورعملا تايفزلا يداليملا دهعلا ديعيو لبق « ابلع تلح مت ؛ ةثئانلا ابشوقلو رجلا
 لوألا زكرملا تناك يتلا « ايرورتا يف ( بهم وزيرأ ) « مويتيرأ » ل ةبسن « ةيتيرألا » ب
 ةعانص تمضنا مث . ايلاغ وحن امس ال « ًاضيا ةينابكلا تايفزخلا ثردص' دقو . ابتعانصل

 قطانملا عسوأ اينابكو ايرورتا نم بل « تايفزخلا ىلا « هبشلا امس ال < نداعملا

 . ًاطاشن ةيلاطيالا

 ناحجر نم مغرلا ىلع « ةلمبم ةين اهيف تارداصلا نكت مل « ةطشان ةراجت ةجيتنلا تناك
 « ىلوألا تلمتشا انبي « ةريخألا هذه نم ربكألا بناجلا بومحلا تلثم دقو . تادراولا ةفك
 تاعدوتسملا ةراجت ايلا تفيضأ مث . ةيندعملا تاعونصملاو تايفزخلاو ذيبنلا ىلع < صاخ عونب
 سوثنروك امه نيماه نييداصتقا نيزك رم ىلع“ اهسفن ١45 ةنسلا يف « امور تضق . ةطيسولا

 اهنا بلغي يتلا سوثتروك ةراجت نم دمهز طسق ىوس ثرت نا ايلاطيا عطتست لو . ةجاطرقو

 نادلبلا نيب ام ةراجتلا نا يأ « ةجءاطرق ةراحت تئرو اهنكلو . ةبحإلا ءىفارملا ىلع تعزوت

 نيب راسمسلا رود « قرشلا راقتفا كلذ مزاتسا ام ردقب « ًاضيا تبعلف « اهقيرط نع تت ةيبرغلا

 نرقلا يف زرب يذلا ةيلاطيالا ءىفارملا طاشن قئالعلا هذه د”دعت رّسفيو . طسوتملا يضوح
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 دنع ايلسوا - امور يئانثف © يبيدب وه اك 6 لوالا اما . اههنم نينثا يف اصاخ ًزورب لوالا

 اببق نولمعي ال .نييعانصلا نأل « ةنيدملا نيومتل لوالا ةجردلا يف مدختسا يذلا « رببتلا بصم

 زيمت دقو « اينابك يف( حوسوماوو ) ؟ ظسلقمات » يوتوب وهف « يناثلا اسفآو. ريدصتلل

 ةفشك ةقطلمل ًافرصمو الخدم ادغف « هتراحت يف مانلا نزاوتلابو « ًادج عساو طاشنب كاذن

 . ًادج روطتم داصتقا تاذو «ناكسلا

 ةريزجلا هبش ىلا نرظن ام اذإف . ىمادقلا قالخألا ءاساع تارفز يلاتلاب امعدخت الأ بجي

 تعفد كلذ ضيقن ىلعف . اهتضياقمو اهجاتنا تاقاط ىلا مسن مل تاحوتفلا نأ ىرن « عومجمك

 تاجاح ابهقلخيو « تاينقتلاو لاومألا سوؤرو ةلماعلا دملاب املاطيا اهديوزتب مامألا لآ اع

 ملاعلا يف ةماعلا ةيداصتقالا ةايحلا طوس ىتش *: اهبلا اهاشيو « ااضرإل قرطلا شب ىعمت ةلوبج

 ةوقلا ىلا دنتساو تاراصتنالا هتدجوأ يذلا راهدزالا اذه نأ ركن ال نحن لجأ . يطسونملا

 ءابعألا فخت املاح زربتس ةرفاظلا تاسفانملا نا يف كش نم سيلو . ةعنصلا ضعب ىلع يوطني

 امهو « زيبجتلاو ةفاقثلا يف ةديدجلا برغلا نادلب مدقت دادزب املاحو « تايالولا ”لشت ينلا

 « يروهجلا دبعلا نم ريخالا نررقلا يف « ةيداصتقالا ةعسلا نكلو . كاذنآ نيدوقفم هش

 . نهار عقاو

 « تاضياقملاو جاتنالا ىلع ةّبكملا « هذه ةطيشنلا ايلاطيا يف امور « انل مدقت 9
 يف « ابعجشي دارطاب ابيف هدادزت ةلاطبلاف . فالتخالالك افلتخم ًادبشم دس

 و امبإ ه6 9 راه ٍ و

 «ةيوديلاةعانصلا اهيف سرامت .ءايرثالا دارفالاوةلودلا ءاخس «نينطاوملا طاسوا

 لمعت ال ةقبطلا هذه نكلو . بناجألاو ديسعلا نم ةحداك ةقبط « ةريقحلا نبملا ةعانص امس الو

 : طقف داريتسالا ىطاعتت امور نا . عناصم مامأ ال« ةيبشخ تيناوح مامأ نحنف : ريدصتلل

 ةبيرقلا قطانملا نم اهبتأت « دارطاب نيديازتملا اهناكس ةيذغتل ةمخض تابكب ةيئاذغ تاجوتنم

 . عاونالا قش نم ًاضيأ تاعوئصمو « ةدسبلاو

 : ًايسايس هيلع رطيست يذلا ماعلا داصتقا يف ايسيئر ًارود كلذ عم بعلت اهنكلو

 00 يهو ٠ لاومألا سوؤرل ةديحولا قوسلا رود عقاولا يفو « ةكرحلا مظنملا يلاملا طسولا

 « لبق نم عمجت م «ةيحاو اييدم نأ «نشنا نكرم يأ نع او اهل ةقباس ال ةمهمب مث نم

 ىلا ترطضاف . عاستالا اذه لثم ىلع راطا يف ةماقلا تاورثلا نم ريكألا مسقلا « اهسفن ةجردلاب

 ابعاستاو ةبجاوملا حلاصملا ةيمهأل اقافو «ادجا ةقيقدلا اهسلاسأ فمدكت ىلا ترطضا 5 ديدجتلا

 يهيدبلا نمو .؛ًاراكتبا بيلاسألا هذه راكتبا ىلا نكي نا 2 ناكم لك يف اهزوربو يفارغجلا
 لارمألا سوؤر دايدزال (قافو ققحتو « اينانأو ايجيزدت هسفن تقولا يف ناك فيسكتتلا اذه نا

 اينود «ةديدج بساكمبيو لضفأ لخدي اهنم ةدافتسالا ةيغب « اهريغ نود اهتحلصملو « ةيلاطيالا

 1 اهنامأ نوعفدي نيذلا كثلوا ءاقشل رنا ناكم يأ يف نيديفتسملا جعزي م ماقها وهو - ماتها
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 . هلاكشأ عونتو هتنورمب رظنلا تفلي فيتككت ينقتلا ديعصلا ىلع هنكلو

 قبس دقو . ديعصلا اذه ىلع هلقا « ةيسيئرلا تاديدحتلا دحا لاومالا سوؤر ةكارسشش تناك

 ىوس ةريخالا هذه تسيلو . نيمزتلملا تايعمج ددصب هيلا تدأ يذلا زاتمملا عظنتلا انيأرو انل

 ةفرعمل < اهتضوافم يف « جاتحتو تاونس سمخ لك اهي فرقعت ةلودلا تناك : لوالا يمسرلا زارطلا

 ةكحارش لاكشأو « اهنع نلعب م ةريثك ىرخأ تاهاسم نكلو . اهيمهاسم مهأو اهيريدم ءامسأ

 فدبتسا يذلا عنملا نم مغرلا ىلعو . اهب حرصملا تايعملا جراخل لمعت تناك « ةريثك ىرخا

 لاومالا اوضرقا لب اوعنتمي ملف « ءاوسلا ىلع ةراجتلاو ةيمومعلا لاومالا ددصب « خوبشلا

 ىلع ةلالدلا لك ةلالدلا هيف لثم لي ايفو . ةيافغلا هذهل مءامسأ نيريعتسم نيقتعملا اومدختتساو

 ةراحتلل متها هسفن فشقتملا نوتاك نا كراتولب ىور دقف . بقترم ريغ هناو ابس ال « مهترابم

 نيقتعملا د حلا ىلا ؟دهاعو ةنيفس نيسخ زيبجت ىلع ةرداق ةيعمج فيلأت ىلع هننئاد اًمثاح ةيرحبلا

 « ضورقلا ةطساوب ةراحتلا رطاخملا 'ميزوت لسعج اذكمهو : ةيابنلا ىتح ةيعاملا تايلمعلا عبتت

 ةياورلا هذه دوعتو . ىربكلا تارماغملا نم ديعب دح ىلا نضأ ًارما «نانوملاو قرشلا اهفرع قتلا

 يف هيلع مدقا ام ةلوهسب روصتن نا يلاتلاب اننكميف : يناثلا نرقلا نم لوالا فصنلا ىلا اهعئاقو ف
 . ًاقالخا نرتاك نود مث لاجر لوالا'نرقلا

 خويشلا يا « ايلاطيا يحاون عيمج يف ةروسيملا تاقبطلا ةفاك لاوما سوؤر نا يه ةقيقحلاو

 يف لاومالا فيظرت ىوطناف . ةمومح ةكرح ىلا كاذنآ تعضغا دق « مهريغو ناسرفلاو

 . راعسالا عافتراو ريفولا لخدلا فدبتسي امنا هنأل ةبراضملا رهاظم ضعب ىلع ابسفن تاراقعلا

 .ةصعبفرلا قاوذالا يوذ دئاومل ةدعملا ةردانلا روخلاو لك آملا جاتنا ىلع مهضعي فكع دقو

 « سخم نمثي « هعابتبابو « نيئائبو نيراجن هديبع نم ه.١ هصيصختب هتورث سوسارك فعاضو

 يف تعلدنا ام ًاريثك يتلا قئارحلا كلت ىدحا زكرمل ةرواجملا توببلا « تاذلاب ةثراكلا ناباو

 تانامض ءاقل هضارقا قيرط نع هب راجتالا اورثآ يذلا تاذلاب لاملا وبف كلذلك عمو .ةيدقلا امور
 موروفلا « امور يف ةميدقلا ةماعلا ةحاسلا تناكو . ةعونتم نروؤش يف هبغشت قيرط نع وا

 تاورثلا ىلع ليوحتلا قئاثوو نويدلاو ضورقلا ىلع هبف قفتي يقيقح قفصم_ زكرم <« مرب»

 تايلمعلا لعج ام لاكلا نم ماظنلا غلب دقو . ةيراجتلاو ةيلاملا عيراشملا يف تامهاسملاو ةديعبلا

 تافاسم ىلا ًايلعف آلقن نيمثلا ندعملا لقن بنجت ةطوطخم قئاثوب « اهتميق نم ربكالا مسقلل « متت

 تاظوفحلا :امدق دبا دوبع نع انايحا انبلا لصوو لباب ضرا هتظفح ام مويلا مزوعيو . ةديعب

 يتلا تاليهستلاو مينيب تالصلا ددعتب دهشت نورشش تالسارم نكل . لامعالا لاجرب ةصاخلا

 دق مدقلا ماعلا نا حص اذاف . اهنوؤش نوريدي يتلا حلاصملا ةيمهأبو مئاقدصاو مهنئابزا اهرفوت

 نم ريخالا نرقلا يف امور يف كلذ ثدح امناف « لامعالا يف ريبكلا فرصملا ةينقت قبطو مظن

 .٠ يروبملا دبعلا

 نغم اهبتيروطاربماو امور - ١



 يذلا نماضتلا بيسي بطعلا عيرس الإ نوكي نا نكمي ال ديقعتلا اذه لثم ىلع ءانب نا ديب

 تايارطضالا نع لوقلا امن : تاعئاشلاب رثأتي هنا نع نهرب دقو . هرصانع ةفاك نيب هدجوي

 يف ترج ام اذا صاخلا اهادص ةديعبلا ثادحأللو ؟ ةيركسعلا تابوعصلاو ةيلهالا بورحلاو

 بطخ فنراو . ةيلاطيالا لاومالا سوؤر اهيف فظوت ةقطنم ىنغأ يف يأ « يمحألا قرشلا

 نم رحبلا فيظنت ةمبم سويبموب فيلكت « 454 و 0 نيتنسلا يف ©« تفدهتسا يتلا نورشيش
 يف تفداص دق « سولوكول اهيف قفخأ نا دعب تاديرتسم دض كلذ دعب برحلا ىلوتو ةنصارقلا
 هذم رهظتو . ”8.ةئسلا يف هابتنخ « انيلمتاك » « ةرماؤم ٠ نؤكتتس يذلا بارطضالا نامزلا

 ةلخادتم « ةميظع حلاصم رطخلاب د”دبت ةمزا لب قلق اهيلع يوطني يتلا ةيقيقحلا ةروطخلا بطخلا
 اذمه تقلخ يتلا يه ةمزالا هذه نا يف بير نم سيلو : هلفسا ىلا يعاتج-الا مّلسلا ىلعأ نم

 ىلع نينئادلا لمحيو « اهضوقت ل يه نرا « ابليغشت عنمبو لاومالا سوؤر ديمجتب بارطضالا
 خوبشلا سلجم و ةبج نم رصيق نيب ةعبطقلا ثدا « هم ةنسلا لممو . مهنريدب ةبلاطملا يف حاحلالا

 ثفعاض يذلا تقولا يف انوجش تفعاض دق امورف .ةلئام ةمزا ىلا ؛ ىرحا ةبج نم سوببموبو

 , هاجتالا اذه يف روطتي داصتقا ةجيتن سيل نانئمطالا نأل اهتورث هبف

 ايدل تاقبطلا 3

 .ةناتحلا هتاقبط ريصمو تاطاشن يفو عمتجملا نيوكت يف هادص يداصتقالا روطتلل ناك

 ىوس انماما لازب الف . لصفلا اذه لبتسم يف « ةمكاحلا ةقبطلا ددصب « هلوق بحي ام انلق دقو

 . مثريصم يئارت نم مهلا بح ةئدقلا رداصملا ةالابمال انعنم نل نيذلا ناكسلا روبمحت قلعتب ام

 ديبعلا برحو قرلا ١

 ال ددع ايلاطيا لخد نا اهبقع يذلا ءارثالاو ةرفاظلا بورحلا ةجيتن'نم ناك

 تعاطتسا دقن : دوهعلا مدقأ ذنم ديبع كلاثه ناك لجا . دييعلا نم ىصخي

 برحلا نوناق ناو .ةريفغ ريهامجنآلا اودغ مهنكلو .نيتقوج- مهنم دنحت نا ««انكد دعب « امور
 ىذغ دقو - نانويلا يف ًاديبع لعييثه ىرسا ضعب حبصا - نيبراحتملا ةفاك هيلع ىشت يذلا
 ةحوتفملا ندملا ناكس عينج لب « برحلا ىرسا « ةيداعلا فورظلا يف « اهيلا الزنم مهب قاوسالا
 ةقفشلل فرعي ال يذلا ليكنتلا : كلذ نم أوسا وهام ثدح دقو . فايحالا بلغأ يف ةونع
 فاطتخاب هرمأ سوئابلبما سلوي ردصا « يلاهالا عاضخاو رصنلا دعب « 1 ةئسلا يفف . ىلعم

 ايقيرفاو ايسآو ناقلبلا يف ؛ نذا ناكم لك يفو .ريبالا ناكس نم صخش ١٠٠٠٠١ عببو
 تناك يتلا ةيرشبلا مئانغلا « راجتلا نم شويجلا يقفارع«ةلالدلاب ةيلاملا ةاضق عاب « ايلاغو اينابسأو
 عيب رما دق رصيق نأ ىسنئ الا بجيو : ةصاخلا قاوسالا ىلا ؛ ةببشك بكاوم «كلذ دعب لقنت
 ىوس اهم جني ل نيد ةيدوبعو « ةلصرق نم ىرخالا رداصملا ناو . نيلاغلا نم نويلم

 دسيعلا ندع
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 ةيذغت فخت نلو . ردصملا اذهب تنروق ام اذا ا ركذت ةسها ال « ةريارب داريتساو - نينطاوملا

 « ابلاطيا ىلا 'ىبتنا دقو . ةرفاظلا بورحلا ضوخ ىلع ةرداق امور تماد ام دسعلاب قاوسالا

 م,لضفا لقالا ىلع وا « دببعلا ءالؤه نم ربكالا ددعلا < كاذن1 ةورث ةيطسوتملا نادلبلا عسوا

 نا يف كشن ال اننكلو < عوضوملا اذه يف ءاصحا يا انيدل سيل نا يبيدبو .ًالامجو ءاكذو ةوق

 . نيبالملا اوغلب ةريزجلا هيش اولخد نيذلا ديبعلا

 . لامعالا
 مهريصمر ممادختسا

 ؛ نيبردم ًامادخ نورخا ناكو ؟يهابتلاو ةعتمل مدس مبمدختسي ةببالل ديبع كلانه ناكف
 ةربخ بلطتت لا#ءاب نورختآ ماقو ؛ مهب قثوي رس ءاسنما « نيفقثملا نم « مهريغ مدختساو

 . هلبق نم سوساركو نوتاك هسرام ةراجتلا نم عون ىلا مهبيردت ىدا دقو . خلا ؛ ًاصاصتخاو

 عمتجلا ىلع مريثأت أدبف . نيرهاماو ءايكذالا نيبقرشلاو قيرغالا نم ديبعلا ةيرثكا تناكو
 يف هتبحمنا ىلع ةفوطعلا هتلاد ةنتافلا نو رسشيش تازيم نمو : دبعلا اذه ذنم ةبمها دادزب عيفرلا
 « البس اهالوت يتلا مادعالاو يفنلا ةكرح ءانثا يفو .مهقتعي نا هتفي مل نيذلا يلاملاو يبدالا نيلقحلا

 لاريما « سوروذونمم سيلو . سونوغوسيرخ قتعملا « هريم نيما تاقرسس نع فرطلا 'ضغ
 . ًاضيا قتعم دبع ىوس « سويبموب لوطسأ

 «مهتنبم اونقتا اذاف . ىرغص ةصاخ عيراشم يف نييصاصتخا ًالامع ديبعلا ضعب مدختسا دقو
 ذعا ارما « ةئيعم ةواتا ءاقل 2« صاخلا ىهباسحل اهتسرامب « ندملا يف ايس ال « مهل حارسلا ادغ
 داس دق « « هدحو امنقم هًايتوناح وا ًاريغص ًايعانص دبعلا لوح ىنانويلا ماظنلا نا ثيحي « عفن
 اهس ال ةينوناقلا ةيرحلا ديسلا منم ام « نانوبلا يف ثدح ام رارغ ىلع « ضيا ابلاغو . ًاضيا امور
 ىلع نوناقلا اهايا هلوخي يتلا قوقحلا ىلا ةيلام تابجاو ةفاضا نم هعنميل ناك ام حنملا اذه ناو
 يف اقيم ًاريثأت اورّثأو ندملا ناكسيف ةيبسن ةعرسب ءامدقلا ديبعلا ءالؤه رهصنا اذكهو . تعمل
 ًادبع ناك امماف : ةعيفر بتارم مهضعي غلب « لمعلا يف مبطاشن ظحلا فلاح ام اذاو . مهقالخا
 دبعلا رخاوا يف « هسفنل ىنتبا يذلا 2« سيساسيرفا سولمجريف . م « يرثلا زابخلا كلذ ًاقتعم
 حييرضلا « امور يف « مظعالا » لخددملا نم ةبرقم ىلع 2« سطسوغوا ةسائر لثاوا وا يروبمملا
 . نرفلا تاهوف لثمت يتلا ةريدتسملا ةعساولا ىوكلا اذ شهدملا بعكملا

 نيتاتقملا « نيفيايملا « ىلوالا ةجردلا يف « مهنم ركذن . اضيا نيرخآ اديبع كلانه نا ديب
 باعلالا ىلا ليملا معي نيح دعب ايف مهارنس نحنو . ةكحاضلا اننابك سرادم يف نيبردملاو ًادبج
 « يناثلا نرقلا رخاوا يف امور يف ليما اذه خسر دقو . ينامورلا ملاعلا ءاحنا ةفاك يف ةيمادلا
 ٍةجردلا يف ركذنو .حجرن ام ىلع مهتيرثكا يف اديبع اوناك توملا مهرظتني نيلثمم هعابشا مزاتساف
 مهوح انيدل رفوتت نال ةجاح الو . مجانملاو ةماعلا لاغشالا 2« ىربكلا ميراشملا لامع ةيناثلا
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 اوماق لمعب ثطاحا ةبصان فورظ ببسب مماقش ريدقتل « كاذن 1 ايلك انصقنت يتلا « تامولعملا

 يف نيميقملا ديبعلا رثكا كش نودب مهو نييفيرلا دسعلا ًاريخا ركذنو . ددعلا ةرفاو [اقرف هب

 . مهريصم ةفرعم انمهي امناو : ًاددع ايلاطيا

 مهددع ردقيو « هكالمأ يف مبلبت نيذلا كئلوا نع « ةعارزلا لوح هئح يف نوتاك متلكت
 الف“ هنولثع يذلا لاملا سأر لفغي ال هنا مددصب اهعضي يتلا دعاوقلا صحف نم حضتيو . نيثالثلاب
 نسلا يف نومدقتي امدنع مهعببب راشا ام اذاو . ايرض وا ًاقهرم ًالمع وا اعوج اوتومي نأب ىضري
 فتاريثلا » عم لب «بسحف « ةقبتملا دئادحلاو تابرعلا »عم اوعابي نأب ريشي الف « نوضرمي وا
 جاتا ةلأسمل ةلثامم جاتنا ةلأسم ىلا « هل ةبسنلاب « لوؤي ءيث لكف . ًاضيا « نسلا يف ةنعاطلا
 ضيقن ىلع «كش الو .اهتلماعم ءيسي الو اهكهني ال نا ىلع صرحيو اهبحاص اهيذغي يتلا يشاوملا
 نييفيرلا لامعلا ةيرثكأ ىلع بجوت هنا يف «نوثيزلاو ةمركلا نيتاسب يف نولغتشي نبذلا نرتاك لامع
 يضتقي لجر ليغشت رارمتساب حيتت « ابيرقت اهدحو « ناعطقلاب ةيانعلا نأل « ةاعر ارنوكي نا
 ريغي ل « ةرمتسم ةباقر نع دبعلا دعبي هنا ىلا ةفاضالاب « لمعلا اذه نكلو . ةئسلا ةليط هذبعت
 ةوسقلا يف طارفالا نود لاح يذلاو هوبسحي نا دايسالا ىلع ناك يذلا باسحلا ةعببط يف ائيش
 « اهيتأي يتلا فنعلا لامعا رابتعالا نيمب نذل اماذا « كلذل . هريغ وأ يئاذغلا داصتتالا فو

 روصت يف غلابن نا بجيال + رركتلا ديسلا بايغ يف
 ىرخألا جئاتنلا ىسنن الأ بحي نككلو ٠ قئشلا تابوقعو لسالسلاب دسقتلاو ةماظملا نوجسلا
 نع زجعي يذلا دبعلا قاتعا نم «ةيئانثتسالا فورظلا يف الإ « ديسلا عنم دقف .. هسفن باسحلل
 ريذاحمل اب لوبقلا نم ًاضيا هعنم دقو . هتيرح هب عاتبي يذلا لاملا ضعب عمج وا هليمج ةلاتسا
 نيب ءاسنلا ةردن ببسي لاح لك ىلع نوليلق مهو « ديبعلا دالوا ةيبرت اهعبتتست يتلا تاقفنلاو
 « لضفا ليقتسعو فطعلاب لما لك دقو ناويحلا ةبترم ىلا دبعلا طحنا دقف اذكمهو . ديبعلا
 . اضماغ انعو ولو ةيرشبلا هتعيبط ىعو املك < هدسج يف نكي م نأ « هسفن يف ف

 هريثت نأل ةبفاك ةيعامللا ةايحلا تناك دقف «هبف ًايرطف ساسحالا اذه نكي م اذا
 ةيخنلا نم انامحا ًاردحنم نوكي دق ةهابن مظعا ًاقيفر دبا اهيف دج هنأل هيف

 ءارآلا ىدصب اوؤاج. دق ينيلهلا قرمشلا نم نيتآلا ديبعلا نا كلذ ىلا فضا .هدالب يف ةيعارتجالا
 نم اهترارش تراط دق ةروطخ تاروثلا "دشأ نوكت نرا انشهدي الو . ةيروثلا تارايتلا وا
 ءانتقال يتاؤملا روطتلاب اصاخس أرثأت ةرثأتلا ةينانويلا قطاناا نم يأ ةيبونجلا ايلاطياو ايلقص
 بارطضا حبك ىلا « ةيداعلا فورظلا يف « ةديدشلا نمألا ريبادت تلصوت دقو . ةعساولا كالمالا
 دبب . ةجاحلا دنع ةاضقلا ةدعاسم « كلذ ىلوتت ةيلحلا تاطلسلا تنذاكو : نايلغلا مئاد يفخ
 « الحم اةداح نا « اسرفت ةنس نوثالث ىرخالاو ةدحاولا نيب لصفت « تاره ثالث ثدح هنأ
 نيسئايلل هرفوت يذلا لثملا ائيشف ائيش هيذغي اقيرح « ًاروف عمقي ل هنأل « راثا دق « [يلئاع ىتحو

 دينعلا بورخ

 ليد



 نأل « ديبعلا بورح » مسا ىربكلا تاروثلا هذه ىلع نامورلا قلطا دقو . ىلوالا فنعلا لامعا

 ست التك لب « ةتتشتم تاباصع ال « لباقت نا نمالا تاوق ىلع بجوت بورحلا هذه يفق

 ءالؤه ةداق قواةرغ لكى + ًالايحا لاجرلا قم فولالا تارسشع مسي, مشت داختالا لا ةجاللإ
 ءالؤه لثم ىلع هسفن ضرف ىلا لصوت ىتح ةيداع ريغ تافصب ىلحت هنا يف بير ال معز نيرئاثلا
 بسلاسالا هذه ناف « ةقرخلا بيلاسا ىلا « انرداصم كلذ ىلا ريشت اك« أل وه ام اذاو « عابتالا

 ءاعزلا ءالؤل تاكو . ةيلاع ةيدقن حورب فصتت نا نكمي ال ريهامج يف اهلعف لعفت يتلا يه
 ىلع اوزرحاف , اهتطساوب ةيركسعلا ططخلا ضعب جاهتتاو مهرمز مظنت اولواح دقو « مهودعاسم

 نيرئاثلا حلست فعض نكلو . ةديدع تاراصتنا ةعرسب ةأبعملا شوبجلا ىلعو ةيلحا نمالا ىوق
 ضرفي نا ةيناث ةبج نم نكمي لهو . ةيماظن ةبردم تاقوج ماما ةيمتحلا هجئاتن ترهظ دق
 ناكف . بارخلاو اياحضلا نيسدكم ةيئادبلا ةيرأثلا مزئارغل اوعضخ دق مبف ؟ ام ماظن مهيلع
 اذه دض تنوكتف . ةراضحلاو يعاجاالا ماظنلا ةيلوالا سسالا ىلع ًارطخ يلاتلاب معافدنا
 « عاطتسملا نم ناك لجا . اصاخت بازحالا دشا تض يتلا ةدحوملا ةبسجلا امور يف عافدنالا
 دق ةأرج مهمظعا نكلو . مدينجتو ديبعلا ضعب حيلست « ةيلهالا برحلاو تاكابتشالا ىمح يف
 يف ةروث ماما هب ارناك ول اك مهنماضتب رارحالا نويلاطيالا سحاف : لماشلا رطخلا ماما اوعجارت
 « نوببعشلا » هيلا لصوت .ام ىصقا اوزواجت دق « ًآلثم نانويلا يف « ةينيللا ةطرابس راوثف . ةيالو
 بساكمل « نيبسعشلا رارغ ىلع « اومتهي ل مهنا وه كلذ يف طيسبلا ببسلا نا حجرنو نوينامورلا

 , ةيداملا متتفلا

 لقتنت و ؛ قرش لصا نم شوبجو ءامحز دي ىلع ايلقص يف نايلوالا ديبعلا ابرح ترجفنا
 هذه نم نيرمالا ةريزجلا تساق دقو . ةيبونجلا املاطيا نم طاقنلا ضعب ىلا الا كاذنآ ىودعلا

 فتررقلا يف سومللا « يعارزلا ابجاتنا رابهنا ًايثزج ةريخالا هذه رسفتو . ابعق نمو تاروثلا

 تورطضم مهنال < ةلادعلا عيزوت يف « سيريف ىتح « ماكل اا ددشت اضيا رسفتو . لوالا

 . بارطضالاو ةواعدلا تالواحم لايح ةسيلوبلا ةباقرلا ديدشت يف رارمتسالل

 لجر « ةرملا هذ م انلاطيا يف « اهمعزت يتلا كلت يهو : ةرهش ها

 هقافر « ** ةنسلا يف « ًالوا هءارو رج دقف_. اطراس | نم امبر « يقارت

 ةسرغ ةمحلم :لجر 5. ...٠ نع لقي الام 0 ةسردم يف نيفياسملا

 ًانيح ةمظعلابو ًائيح ةعاظفلاب تفصتا ثادحا اهتللخت « دح ىمصقا ىلا ةيشحوو ةيماد « ةعجفم

 « نوفياسملا ءالؤه هبف مغرأ يذلا كلذ « مويلا ىتح « اريثأت ثادحالا هذه لقا سيلو . رخآ
 نم جوز يتئام « ااضعا دحا ةزانج ةيسانمل لاتتقالا ىلا ممرطضت ىربكلا تالئاعلا تناك نبذلا

 ”لجتت ال ريخآلا اذه ةمظع نكلو . سوك اطرابس نواعم دحا توم دعب لاتتقالا ىلع ىرسألا
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 «هيقباس ضيقن ىلعف .اهعمر يتلا ةطخلا عاستا يف لب «اعيظف اقيبطت نسلاب نسلا ةعيرش قيبطت يف
 ««زنوتوتلا» و « ربكلا » دض بورحلا دعب « وه رطضا « صاخ عونب نييقرش ًالاجر اوداق نيذلا

 ةجردلا يف نييئامرجو نييتلك مفت تاباصع ةدايق ىلا « ةيلامشلا نادلبلاب امور قئالع ومث دعبو

 توملاو لشفلا نأب هنم اعانتقاو « هريغ نود بلسلاب ركفي نا نع اضوعه 2« كلزذل . ىلوالا

 مهناطوا قيرظ قشب ةيقيقحلا ةيرحلا ىلا مهدوقي نا ررق دق ءايلاطيا يف موتحلا مهبيصن نانوكمس

 بذاج وه اهدحا نا حجرنو  ةيقيقحلا اهيابسأ ملعن ال يتلا ةاسأملا نكلو . ةيلامشلا ةبجلا نم مهل

 بلالا ءارو ام ايلاغ غلب نا دعب ةيبونجلا الاطيا ىلا داع نيح تثدح دق - ةريزجلا همش ةورث

 دنجو ةيئائثتسا تايحالص يطعأ دق سوسارك ناك . نيرئاثلا ريصم اذه هلمع ررق دقف . ًارفاظ

 ىلع ةديدش ةباقر ضرفي سيريف ناك انيب « ةريزجلا هبش فرط ىتح مهرحدف تاقوج رشع
 رصتنملا محرب مو ناكم لك يف ثوبراحلا دروطو ١ ةئسلا لثاوا يف ةيابنلا تءاجو . ايلقص

 دقو :مهنم ًادحاو اصخش - مهتاباصع ىدحاب كسورتالا دالب يف مدطصا يذلا - سويبموبو

 لك ىلع قلع بيلص +... امورو اوباك نيب « كررربنو ةيبآلا » قيرطلا ىلع سوسارك بصن
 . توملاب موكحم لجر اهنم

 . ةلضعملا لحي مل لاظلا باهرالا نا انيأر ةمزالا راودا هتراثأ يذلا بعرلا ىلا انرظن ام اذا
 مدع رسفنل «ةيروطاربمالا لئاواو ةيروهجلا رخاوا ددصب هلقأ < تاضارتفالاب يفتكن نا انبلعو
 دق ةيلهالا بورحلا نا ةقيقحلا ىلا تاضرتفالا هذه بررقاو . كلذ دعب ةيلها برح عالدنا
 ديبعلا موصخلا قتعا « مهدينجت ليبس يفو . افنعو ةرماغم رصانعلا دعبال ةديدع تاناكما ترفو

 مغراو ايلقص يف اميقم ناك يذلا 6 سويبمول سوتسكس تاوق تبستناو . نيرافلا اولبقتسا وا

 « لصالا اذه ىلا اهتيرثكأ يف « هعم قافتالل هقوقح نع ىلختتلا ىلع نمزلا نم ةرتف سونابفاتكا
 بولغملا دونج مدختسي نا يف ًاريض رب ل «هتواعد ججح- نم ةجح رصتنملا اهيلا دنتسا نا دعبو
 « ىرخا لغاشمل عضخت ةيزابتنا لعفب « دعاس دق ةقيرطلا هذه داّتعا نا مجرن نحو .هتراحيو
 سوك اطرابس دض هتلذب يذلا دبجلا لذب عبطتستل امور نكت مل نيح «ربكالا رطخلا بينحت ىلع

 فنرا نود.« ايئاقلت رطخلا لءاضت « ةيروطاربمالا دبع يف « كلذ دعبو . لبق نم ةنس نيثالث
 ضعب ءأنثتساب « ثدح ام نئكلو : ةمزاللا ةيودالاب < طيضلاب ةيقيقح ةفرعم دعب « طق جلاعي
 ببس ًايجيردت صقانتي ذا دق ديبعلا ددع نا وه « ىربكلا ةرفاظلا بورحلا دبعب فقوتلا

 000. ًايداصتقا ايلاطيا طوبهو نيقتعملا ددع دبازتو برحلل ةبعادلا ةسايسلا نع لردعلا

 رارحالا نوح افلا 3

 رجل ناك ام“ يناثلا ثرقلا ف ىمظعلا تاحوتفلل لباقملا « ةيدبعلا ةلماعلا دملا دايدزا نأ

 نم ©« فرعن نحنو . مهلمع نم نوشيعي رارحا لاجل يداملا ريصملا ىلع ةميخولا بقاوعلا ىوس

 يف مينكلو . مهسفنأب مهيضارا نرعرزب اوناك نيذلا نيحالفلا راغصو يطسوتم « لسقلا اذه

 ليث



 «ديعب دح ىلا ًايلاغ «اطبسب ًابعارز ًاداصتقا ىمم ايف تفرع يتلا ةريزجلا هبش يف « اوفلأ ةقيقحلا
 نم ةاشملا عمج  ايركسعو ايعاتجا الكبه امورا اومدق منأل < ًاضيا ةماهو « ىطسو ةقبط
 «ددهب أم لوا « رطخلاب ددهب مهبيصي دقام لكف . ةناتملا ثيح نم هل ريظن ال مهنيب

 . ةيدملقتلا ةلودلا

 ديحولا بيسلا ديبعلا ةسقانم تسيلو , ىئدت دق مهددع نأ يف ءارهال ها
 رارحالا لامعلاب ىلوالا ةجردلا يف ترضا دق اهنال كلذ يف مهالا ىتحو 202000, د

 ليهستبو « ةرشابم ةروصب « اهنا دبب . نيكاللل مدعاوس نورجُؤي نيذلا
 ؛افسؤم ًاريثأت هسفن بورحلا عقاو رثاو . ةريغصلا كالمالاب ترضا دق «ةعساولا كالمالا راثتسا
 فنا مث . فايرالا شويجلا تفلتا ايلاطيا يف لعبينه اهاضمأ يتلا رشثع ةسخلا تاونسلا لالخف
 تمرح يتلا مبكالما نع نيحالفلا اخلس دق رحبلا ءارو ايف تالجلا ةدم لوطو رركتملا دينجتلا
 عجشت التاداع أوبستك ١ دقف «مئانغلاب تالجلا هذه نم اوداع مه اذاو .ديسلا لمحو ةرادا مث نم

 لءاضتت < ةرشابم ريغ ما تناك ةرشابم « بابسالا هذه عبمج نكلو . رمتسملا قاشلا لمعلا
 نيحالفلا ىلع شيعلا د فيك انيبو انل قبس دقو . يلاطيالا يعارزلا داصتقالا روطت ماما
 رف ةيندتم راعساب بوبحلا عيب ب نم نييلاطيلا

 ' ذ نكلو . ةرمثملا راجشالا ةعارزو
 ترفوت دقو . ضرغلا اذهل ةيرورشلا غلابملا فيظوت ىلع نيرداقلا لاومألا سوؤر يوذل الا رفوتي
 يلاتلاب تعمجتف . بورحلا ءارثا نم نيسسيئرلا نيديفتسملا « ءايتغالل دارطاب هذه لاومالا سوؤر
 « ليضفتلاب امور ىلاو « ثدملا ىلا نورمثتسملا ءامدقلا نوكالملا رجاه اهب تمنو ةيراقعلا كالمالا

 . ديبعلا ةسفانم لعفب نيسئاب «نيروجأم نيبفير لامع ىلا اولوحت وا

 ام طبضلاب يهو «ايلاطيا يف ةماعلا كالمالا مادختسا ةبجو ببسب ءادلا ةروطخ تدادزاو
 يفارالا نم ىربح تاحاسم كالمالا هذه تلم دقف . ءاودلا هل رفوي نا ناكمالاب ناك
 ءادن رثا تلصح يتلا تانايخلا اهلا دقو « تاروثلا دعب وا حتتفلا نيح امور ةعفنمل ةرداصملا

 وا ةعومجج ةيصنا اهعيزوتل « رخآآو تقو نيب « اهماسقا ضعب ةلودلا تلمعتسا املاطو . لعنه
 وا ةميدق ةحداك ةقبط يف لزب مث نم ثدحف : ا ا ِْ

 ةلودلا تاكلتم ةرادا رما ناك املو . رارحالا نيعارزلا نم ةقبط ةبنإث ةرم تفلأتو دبعلا ةثب
 قوقح نع نيماحلا دحا نا ريغ , عيزوتلا اذه ىلوتنم وه ريخالا نر ع
 عزوتو زرفت نا: ىلع ةقفاوملا بعشلا ىلأ بلطو « 70+ ةنسلا يف « ةدحاو ةرم رساحت دق بعشلا
 « خويشلا سلجم نكلو . كيتايردالا ةاذاحع نينالا ءارو ةلتنع ةقطنم ءا رد نينطاوملا ىلع

 ددحت بنجت ىلا لصوت دق < اهدطويو' اهدسعتسي ةيناثلا ةمقينوبلا ب 9

 يناثلا نرقلا لئاوا يف ررقف ةطلسلل هراكتحا نم دافتساو . يروا انين هديكعا يذلا جبنلا اذه

 ام



 : عيزوتلا اذهل ًادح عضو مث . ةرمعتسم نيرشع ةبارق صاخ عونب أشناو تاعيزوتلا ضعب
 .ىرخا تاياغل مدختست نا بحي « ةسلجملا ةشراغلوالا رظن يف « ةماعلا كالمالاف

 لواحو . ًاردانالا زجعلا نم كشت مل ةماعلا ةنازخلا نال طقف عطقلا ضعب اهنم ثعبب دقل

 كاذ :ةريبك تاحاسم ًالامجا لوانت يذلا مزاتلا ءاصحالا وبقارم ىلوتو « اهراجئتسا نوريثكلا

 «لتحيد نا ناك يال احومسم ناك اريشاو .صاخ عونب يعارملاو ةرهموم5 تاحاربلا ريصم ناك
 اذا « ايلمعو . ةلودلا ةيكلم ريكذتلا اهنم ةياغلا ةيونس ةبيرضلباقم دحا ابلغشب ال لا ضرالا
 مهنم اهشلس يتلا دودجلا يضارا راثتسا يف «هنودب وا مازتلالا قيرط نع «ةيلحلا تاعاجلا ترمتسا
 ةروادملا هذهب الا ةماعلا كالمالا نم اوديفتسي ل نيرقتفملا نييفيرلا نإف « ايئدبم ينامورلا متتفلا
 ءاينغالا هب رثأتسا دقف اهنم ىقبت ام اما . ةكرتشملا يعارملا يف ةليلقلا مهيشاوم ةيذغت نيلكتسم
 نم تابعمج تفلأت دقو ؛لاومالا سوؤر ًادبا مزلتسي همادختسا درج وا هراؤتسا نا ىلا رظنلاب

 يضارالا يف مهلاوما خوبشلا امس الو نيكالملا رابك فظو اك يشاوملا ةيبرت يطاعتل نيمذتللا
 ببسلا اذملو . ًازئاج هدحو ناك يفيرلا راؤتسالا يف مهتاورث ليغشت نال مبكالمال ةرواجلا

 . ةيدرفلا عطقلا عيزوت نع يناثلا نرقلا نم يناثلا عبرلا لالخ خوبشلا سلجم مجحا

 ًاضوعو « مهيلع ضوعي ءيش يا « ةقناخلا مهتمزا يف « رارحالا نوحالفلا قلتي مل اذكهو

 يتلا عسوتلا تاناكما تفعاض دق اهناف يعاتجالا نزاوتلا وارمتسا ىلع ةلودلا كالما دعاست نا نع

 ٠ يداصتقالا روطتلا يف ةصاخلا كالمالل لمق نم ثرفوت

 مويلا تورصاعملا لذبيو . ةيدقلا روصعلا ذنم روطتلا اذه جبت ظحول دقل
 ًاقافو هلوصح نمز فالتخا ابمهأو . هتاقرافم ضعب فاشتكا يف مهدبج

 « بيلوب ايلا رظن ا« يه يتلا ةيبونجلا ايلاطيا ىلوالا ةجردلا يف نثتسنل . ايلاطبا قطان
 اببلا لوصولا رسعي قطانم ةريزجلا همش يف اضيا ناك دقف . فالكالا ةديهز ةبصخم ءانغ ةقيدح

 ىلع اما . ىطسولا ايلاطيا يف ةيلبجلا قطانملا ينعا « اهيلا يبنجالا حمقلا لخسدي الو لحاسلا نم
 مهاوما سوؤر فيظوت ءايرثالا لضف دقف « ةببونجلا ابرورتاو مويتاللا يف « امور نم ةبرقم
 ةيبونجلا ايلاطيا تدغ ةيناث ةبجس نمو.ىدجا ةبيقارم اهراثتساةبقارم اوعيطتسي ىتح يضارالايف
 يشاوملا ةيبدتل ةيجذومنلا ةقطنملا «ةيئاثلا ةيقيثوبلا برحلا لالخ بارخلا اهمع دق يتلا يهو «اهلك
 . دالملا لبق يناثلا نرقلا ذنم د”دحت دق نهارلا يعارزلا اههاظن لعلو : عساو قاطن ىلع

 تايوعصلا اوسلف . هجئاتن ضعب لالخ نم هلقا « ءادلا نيبنامورلا نيلوؤسملا ضعب فشتكا
 تالجلا لالخ اس ال ةلؤم ةنسؤم ثداوح2 تلصح : ماوتسم ضافخنا اوظحالو دونجلا ةئرعت يف

 لئاذرلاو ةيئدملا ةحداكلا ةقبطلا يف ينددعلا عافترالا اضيا اوظحالو . اينابسا يف سئامون ىلع
 لجا .. لاوت الو هنم تكش تانوبلا نا اوماع يذلا لاجرلا يف صقنلا ايلاطيا يف ىنربف .اهتلذا يتلا
 مهندم ةاضق نكلو ؛ نينطاوملا ريغ رارحالا نييلاطبالا لوح ةحضاولا تايطعملا ىلا رقتفن نحت

 دلي

 ةيحالصالا ةكرحلا



 نونطاوملا اما .ينامورلا شيجلل نيعوطتملا عمج يف اهتوفداصي يتلا ةبوعصلا نم انابحا اوكتشا دق
 ءاصحا نم « ضافخنالاب ذشا دق 4 ةنسلا يف مساب +٠٠ يمادقلا مقرلا غلب نا دعب مددع نأف

 نيلوؤسملا ضعب ءادلا ىأرف . / 5 براقي ام يأ « +١ ةنسلا يف »04 +٠٠ ىلا « ءاصحا ىلا
 اهداصتقاو ةعساولا كالمالا نامفط : هبابسا دل ةلوبس اوكرداو مهنوبع حتفب اوضر نيذلا

 نيح « سوك ارغ سويراببط هاا نا سوياك ىلا كراتولب وزعي : ةريغصلا كالمالا ىلع يدبعلا

 . « ةرياربلاو بناجالا

 نيركفملاضعب اهب علط يتلا ةاواسملا ىلا ىتحو رشبلا بح ىلا ةيعادلا راكفالا رثا كلذك زرب

 طير بجو اذا نكلو . سوكارغ سويراببط دنع رثالا اذه تاركنل آثم لاجم الف . نيشلملا
 نراف « ةعجفملا هتياهنو هتردابم ىلا ًادانتسا حالصالا ةكرحي بعشلا قوقح نع يماحلا اذه مسآ
 سيئر» لاثما نم « ىلوالا ةبترملا نم خوش ىدل اهادص تقال دق حالصالا اذه تايفكو ةركف
 « ىلوالا ةجردلا يف « نورينتسملا نويطارقوتسرالا ءالؤه ركف ةقيقحلا يفو . كاذنآ « سلجلا
 ممي انلكو . ًاضيا امور ةحلصمل قيقد موهفمبو « ةيموقلا ديلاقتلاب نيمعفم نيمنامور ريكفت

 اهترجوا كلتم يتلا ةيربلا شوحولا نيب سوكارغ سويرابيط اهلعج يتلا ةريبشلا ةغيلبلا ةداضملا
 ٠ اننكلو .مهتلئاع هيلا ىوأت تيب مهل سيلو ايلاطيا نع ادوذ نوتومي نيذلا كلوا نيبو لقالا ىلع
 نود نينطاوملا ىوس دصقي مل بيطخلا نا « اهلماكي كراطولب ةحفص ةءارقانعما ام اذا « ظحالن
 مث نم ةمبق الف . « ةردم نوككلمي ال ١ نيذلاو « ملاملا دايسا مسا مهيلع قلطي » نيذلا مهريغ

 د دا قبلا. .321 ازا. اا. واتا زازا توك بلوم يحال ادعت . نينطاوملا نم ةيعمج ماما مالكلا اذه ريغب هوفتلا هيلع ليحتسي هنا نيضرتعملا ضارتعال

 مهالغتسا ناك نيذلا نيسيلقالاب 2« امدعب الو مهتكرح ةيادب يف ال « نوحلصملا ركفي ملف

 يذلا وه سوك ارغ سرياكو : نيبلاطيالا نيحالفلا رابهنا نم ساسالا يف « كلذ عم « مهسؤبو

 ريغ نيبلاطيالاب ةيادبلا يف اوركفي مل لب ال . ايسآ ةيالو ىلع ةضيرفلا ةيابج نيمزتلملا ةحلصمل مظن

 نوناقلا مهاصقا نيذلاو اهشوبجل نيعوطتملا عمج يف امور مهيلا تأجل ام اريثك نيذلا نينطاوملا
 . ةعطقملا يضارالا ةداعتسا أدبملل « هريغ نأش « مبعضخا هنا عم « يضارالا عيزوت نع يعارزلا

 ممعتب يفقي الح « 1١ه ةنسلا ذنم « اوحرتقاو ةطقنلا هذه ددصب ةعرسب اوروطت دقل لجا

 يف ىلعالا لثملا ناز ؛ نوناقلا نم نوديفتسي نييلاطيالا لعجي يا « ايلاطيا يف ةينطاوملا تح

 الا هب اولوقي مل مهنكلو . نيببعشلا جمانرب نم كلذ دعب لزب مل هب اولاق يذلا ةينوناقلا ةاواسملا

 ىلع ةروثلا ةملوؤسم ءاقلاو مهوح نم ءافلخلا عمج يف مهنم ةيغر يا (« ةيزابتنا تاراشعال

 يف ظفتحت اهناف « ايدج ةيلاطيالا ةلضعملا ثحب ةيعارزلا ةلضعملا تبجوا ام اذاو . مههوصخ

 الا ةيناثلا ةلضعمال يدصتلا ىلع مهلمحي مو « ةبنمزلا اهتيولوا يف ديأتت ةيقطنم ةيولواب مرظن

 . يه الح ىلع مهميمصت
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 تاصحالصا ةدع ىلا ًايحيردت عقاولا يف ىففاو « رخنآ حالصإا ىلا حالصالا ىمفا اذكمه

 ةيراقعلا_ةيشراغملوالا باسح ىلعالا متءل نكي ل يعارزلا حالصالا نا ىلا كلذ درمو . ىرخا
 ذا ةقبطلا هذه اهيدبت ةدينع ةمواقم ةبجاوم ىفتقاف . نيسسلجلا ءالبنلا ةقبط ةيرثكا تمض ىلا
 ةيقينوبلا برحلا ذنم امور هتفرع يذلا يسابسلا ماظنلا رابهنا ىوس ينعت نا نكمي ال اهتيزه نا
 انشهدي ال جئاتنلا هذه لثم ماما . خوبشلا سلجم ىلا ةطلسلا مامزب عقاولا يف ىقلا يذلاو ةيناثلا
 . لوالا مراصنا ضعب سوك ارغ لآ نع ىلختي نا

 ال ةلصفم اضرع يعارزلا عيرشتلا روطت ضرع انه ليحتسي هنأ يبي

 اوالا لا

 , انابحا ءارآلا هملع قفنت يعادزلا عيرشتل

 سويراببط حارتقا ىلع ءاسنب بعشلا هرقا يذلا نوناقلا ميرششتلا اذه قالطنا ةطقن تناك
 فلتخا . لقالا ىلع رخنآ نوناق ةدبكا ةروصب همدقت دقو « بعشلا قوقح نع يماحلا سوكارغ

 . قبطي ل ًادسحاو ةنوئاق نا ذا كلذب نابعن ال نكلو . اهخيراتو نيناوقلا هذه ددع لوح ءادلعلا
 نيناوقلا ةفاك تدنتساو . طوبحلا اهريصم ناك عيراشم * بيرق نمز ذنم « ًاضيا تعضو دقو

 لقنت مل يتلا ةماعلا كالمالا عيمج كلمت أدبمب ةلودلل ظفتحا يذلا ينوناقلا أدبملا ىلا عيراشملا وا

 ةداعتسا مث نم ابتعاطتساب ناكف : ءارجالا ةيعرملا ةمظنالل اقافو رخآآ صخش ىلا اهتيكلم
 هنأشو « ينامورلا نوناقلا فرعي لو . اهل ببطي اك اهب فرصتلاو ةرجؤملا وا « ةلتحلا » يضارالا
 ىفتكاو .ةيلاحلا ةبعارزلا تاحالصالا هيلا أجلت يذلا كالمتسالا « ينانوبلا نوناقلا نأش كلذ يف
 امد « ةيمهالا ضعب ىلع « ىلعا دح نيبعتب « ةقباسلا صوصنلا رارغ ىلع « #١٠ ةنسلا نوناق
 ًاراتكه 50وه ابيلا فاضي < يضارالا « يلتحت » نم ةلئاعلا برل ًاراتكه ١0 لداعي
 ءالؤه مبصي كلذ لباقمو « اهيرمثتسم نم ةيلاطيالا ةماعلا يضارالا هدعب عزات - دلو لكل

 ةبصنا نينطاوملا ىلع عزوتو ةداعتسملا يضارالا مسقتو . ةبقابلا يضارالل نييعرش نيكلام
 : اهريصم ةيقارمب حمست ةيونس ةضيرفل عضختو اهعيب نكمي ال تاراتكمه الوه اهنم لك ةحاسم

 ةيفاعل ةيرورض تربتعا يتلا نيرمثتسمللا رافص ةقبط يلاتلاب ىرخا ةرم نوكتتف
 . ةلودلاو عمتجلا

 ام .:راعرس تابومص « هميدصت ةطاسب ببسب « عقاولا يف راثأ دقو . ماظنلا ناك كاذ
 ثداوح ىلا امدانع ىداف اهتضراعم يف اللك ةريشالا هذه فرعت لو . ةضراعملا اهب تكسمت
 تومو 1 ةنسلا يف سوكارغ سويراببط توم ىلخادلا امور خيرات ثداوح فنعا نم ربتعت
 قئفتملا ءىدامملا ءاغلا ىلع طق درجت ل لجا : : انامحا ةيلغلا اهل تناكو . ١8١ ةئسلا يف هقمقش
 ةقبط رظن يف ةيوناث يه ةسبئان قطانم يف هترصح وا هترخآ وا اهقسطت تقلع ابنكلو « اهيلع
 حتقنو ةياهنلا يف دمتعا « ةيعارزلا نيناوقلا نم ةليوط ةلبسلس لضفب « حالصالا نككلو . 0

 ىلع رصتقي ملف . تاليدعتلا ضعبب انه فتكنلو . هب نيعفتنملا ىلع ءاخس مظعا اعيسرت عسوو

 اك



 « اهيلع ةضورفملا ةبيرضلا اوغلأو « ًاراتكه ه٠ لا ىلا اواصوت لب : تاراتكمه ابوه لا صصح

 رصتقي ملو . دوشنملا فدهلا مث نم ضرتعاو « ريغلا ىلا اهلقن « ةينأث ةبج نم « لبس يذلا ءيشلا
 رثكا عيزوتلا لعج يف ةبغرو . ةلودلا لامب اهنم عستبا دقف : اهيلغاش نم ةداعتسملا يضارالا ىلع
 ةدعملا قيرطلا « ىلك فوختب « ًاريخا اوكلسو . تارمعتسملا تئشناو ةبصنالا تعمج « ًاتوبث

 لب « بسحف ايلاطيا يف سيل * ريبادتلا هذه قيبطتب اوعرش ناب « لبقتسملا قيرط نوكت نال
 «نويببشل قبس دقو .ةبصخلا يضارالا نم ًاريثك ةماعلا كالمالا تلمش ثيح اضيا ملاقالا يف
 ةلابق « اكيلاطيا سسا نا « نييقننوبلا نم ابعزتنا تلا اينابسا رداغي نا لبق < 5٠ ةنسلا يف
 دتقي مل لثملا اذه نكلو . هشيج دونج- نم نيدعاقتملاو نيزجاعلا اهيف هناكساب « ةيلاحلا ايلببشا
 ةروادم ناك دوعلا اذه لعلو « سوكارغ سوباك دبع يف ةركفلا هذه ىلا اوداع مث . كلذ دعب هب

 يهاسقيرفا يف ةرمعتسم ءاشنا اورقاف « املاطيا يف يضارالا ةداعتسا ةبوعص نم فيفختلا

 هيلع تماق يذلا نيعللا عقوملا نم ةبرقم ىلع تسسأت يتلا « ةيجاطرقلا ةينونوجلا ةرمعتسملا »

 دق « 114 ةنسلا يف « انوبران ءاشنا نكلو . ةلواحلا تقفخاف , ١45 ةنسلا يف ةمدبجملا ةئيدملا

 50 وي . الك احاجت فرع

 ددع ضيفخت نولوالا نوحلصملا دارا دقف . نيناوقلا هذهب نوعفتنملا هسفن تقولا يف روطتو

 تاقوجلا يف طارخنالاب نيحداكلل سويرام ذنم حمُسف . ًاروف مهنم ةدافتسالاب ءارقفلا نينطاوملا

 نوحلصملا أجلف « مهل ةأفاكملا نيمأتب مهب مدونج قلعت قاثيا ىلع نيرفاظلا ةداقلا عبمج صرحو
 فاضيو . شيجلا حيرست دبعب كالمالا نم مهتبصنا دونجلا ىلع اوعزوي يك ةبعارزلا نيناوقلا ىلا

 : برحلا علدنت امدنع عوطتلا ىلع ًالابقا هيلا قوتلا ثدحبف « ةيدرفلا ةمينغلا ىلا بيصنلا اذه
 ىلع لوصحلا نيمأت يف مهنم ةبغر تاونس عضب مهتايحب ةزطاخملاب نوضري ءاسؤبلا نويفيرلا ناك

 «ةيدام ةروادمب نكلو « ققحت دق يعاتجالا فدهلا نا يف بير ال . برحلا ةياهن دعب ضرا ةعطق

 نع ربعت مل ةعطقملا ضرالا نا كلذ ىلع ليلدلاو . يقالخا فارحناب يا < كلذ نب رطخا وه امبو

 تامدخ ىلع ةأفاكم تحبصا لب هلمحع نم شيعلا ىلع نطاوملا ةدعاسم يف اهبجاوب ةلودلا فارتعا

 برملا يف هشيج مدختسي دئاق حومطل « نايحالا بلغا يف ٠ ىرت اي تيدا اذامل نكلو . ةادؤم

 قتلا يضارالا هل رفوي «يفنو تارداصم نم هعبتتسي اب  هراصتنا ناو ايس ال لجخ امنود ةيلهالا

 لالخ دعي هح ىلا هقبط يذلا نوناقلا كلذ هو ةنسلا يف هتيلصنق لالخ ردصتسيو رصبق

 يف رمتسيو عساو قاطن ىلع ءارقفلا نينطاوملا ىلع يضارالا ميزوت ىلا دوعي ىتح « هتيروتاتكد
 لكل ةلئاع بر ٠٠٠ ٠٠١ اينابكك يف نكسأف :ءامدقلا دونجلا ىلع ءاخسب ماعنالا يف هسفن تقولا

 ءانب ةداعال امور ىلا نيلسرملا نيقتعملا ىلا صاخ عونب ألو « لقالا ىلع دالوا ةثالث مهنم

 . اهسفن ةنسلا يف اهتمده دق ةجاطرق تناك تلا سوثنروك
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 «بير نود « ايلاطيا تيقب «يميلقالا راعتسالا ىلا ءوجللا نم مغرلا ىلع
 ترفسا يتلا جئاتنلا ةيمها نم للقن ال نا بحيو , نيبلاطيالا راظنا ةلبق

 ددع يقب لجا .يضارالاب ةمكاحلا تاقبطلا راثئتسا دض ابيرقت نرق ةليط ةيماحلا تاعارصلا اهنع
 ىلغاشل كورتملا بيصنلا اهئاقبب حمس دقو : ةيبونجلا ايلاطيا يفايس ال ًاعفترم ةعساولا كالمالا
 .ءاريشلا ما ثرالا قيرط نع يعيبطلا ةيراقعلا تاورثلا رصحم يقابلا لمعلا ىلونو « ةماعلا كالمالا
 . دوجولا ىلا ثداع دق تناك « ةطسوتملا امس ال « قطاتم ةدع يف « ةريغصلا ةيكلملا نكلو
 تايثا اننكمي ال ؟ مدعاوسب اولمع ليف .ةرقتسم اهأكو تدب ةيزاوجروب ددجلا نوكالمل فئلأو
 نم رثكسأ لاملا مهل رفوتو . ةقيقد ةبقارم اهراثتسا اوبقارو مهكالما يف اوماقا مهنككلو . كلذ
 راهدزا سيلو : الخد رفوا قئارط دامتغا اوعاطتساف « ءامدق ًادونج اوناك اذا ابس ال « لبق يذ
 . نامحالا بلغا يف مهباعتا ةرث ىوس يروبملا دبعلا رخاوا يف نوتيزلاو ةمرككلا

 ال لجا . ايلاطيا ناكس جرف ىلا ةيكلملا لاقتنا ىففا دقف . ءيش لك اذه سيلو
 ةدحوال يوق دامع يهو ؛ ةيوغللا ةدحولا مدقت نكلو . يرصنملا رهصلا سابق مويلا انلكمي
 لاز ام ةيكسورتالا ةغللا لاععتسا لاز لوالا نرقلا يفف , ةوطخ ةوطخ هعشت نكمي « ةببدالا
 «ةيعارزلا نيناوقلا لاوزلا اذه يف تعبسأ دقو ؛()دورم ةيكسوالا ةغللا لابعتسا اضيأ يببموب يف
 .نيبركسملا ىمادق ما نويندملا اهنم دافتسا اذا قرف الو «ةريثك ىرخا لماوع كلذ يناهدعاست

 ةيعاوزلا نيئاوقلا جئاتن

 عيمج رارغ ىلعف : اهوبقتراو اهودارا دق جئاتنلا هذه وثعاب ناك اذا ام ةفرعمل ليبس ال
 نيبو بابسالا ددعتملا يئاقلتلا روطتلا نيب ةيوست لث جئاتنلا هذه نا بلغي « ةيعامتجالا ىهاوظلا
 نكلو .روطنلا اذه جئاتن ةمواقم وا ةلاتساو معدو ليجعت لواحت يتلا ةدوصقملا ةيرشثبلا لامعالا
 نيحالفلل ةبسنلاب ةميخولا ميتفلا جئاتن موقت ةيغب لذب دق ريبك ادوبجم نأ يه ةتباثلا ةقيقحلا
 نيكمالملا ءالؤه ماماو . ةرث نود قبي مف تابوعصلا أوسأ للذ دق دوبجلا اذه ناو « رارحالا
 ضعب هتققح يذلا نييئاثويلا نيرمعتسملا نيطوت ىلا ةليحخلا انب دوعت ةينيتاللا ةغللا مدقتو نيطسوتللا
 مامز اهدي يف يتلا اهسفن ةقبطلا نم ةيككلملا عازتنا انبه عوضوملا نككلو . ةشيللا تاسيكلملا
 لكلا اذبي هش رخآ لثم يأ انيطعي ال ةميدقلا روصعلا خيرات نأب ديكأتلا زوجي كلذل . ةطلسلا
 «يعامتجالا مقاولا ىلع « اهينطاوم نم ةئف باسح ىلع « ريثأتلا ةسيغب ذفانلا ةلودلا لخدت نع
 . لاوزلا قتيرط يف يه ةقبط نيوكت ةداعا ةيغبو

 ةيندملا ةحداكلا ةقبطلا ا“

 مل « يعارزلا حالصالاب نوغاقلا اهءارو ىعس يتلا فادهالا نيب « لقالا ىلع ًافده نأ ريغ

 ؛مخضتلا يف رمتسا لب ضفخني / ددعلا اذه نكلو .لوقحلا يف رحلا لمعلا ىلا مهتداعاب «مهقالخأ
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 رثكأ دادزب نا « ةيعارزلا نيناوقلا الول « ددعلا اذه نأش نم ناك هنا وه هلوق عيطتسن ام لجو
 كوكشملا ”دكلاو ةلاطبلا يف سؤملا نيبف :ةشهد ةيأ ريثي ام لشفلا اذه عقاو يف سيلو . كلد نم

 روتاتكمد زربي نا بجو دقو « ددرتلل ًالاج ةقالعلا يوذل ٍقالخالا طاطحنالا كرتي مل هجئانن يف

 نا كلذ ىلا فضا . رشابم ريغ ولو © يرسق لمعب مهلايح مايقلا ىلع ورح ىتح رصيق لاثما نم
 ةءارقب مهتراهم ىلع محلا نكميو . محلا ىضوف ةجح اولمبيل اونوكي مل ةيعارزلا نيناوقلا موصخ

 اذه لاق » : سوتلور هب مدقت اعورشم « 5 ةنسلا يف « امواقم نورشيش لصنقلا تاضيرحت
 يف ةيهالا نم ًاديزم ةيندملا بعشلا ةماعل نا خوبشلا سلجم يف بعشلا ةماع قوقح نع يماحلا
 نع ملكتي هنأك ابلمعتسا يتلا ةلكلا يه هذه . اهنم ةنيدملا « غيرفت » بجي هناو ةلودلا
 ديصرلا « مكلم وه امج اولزانتت الف ... متنا اما . نيئطاوملا ةريخ نم ةقبط نع ال ام ساطنف
 «باعلالاو «( مؤروفلا )ةماعلا ةحاسلاو «ةئيدملاو « ةماركلاو 6 عارتقالاو «ةيرحلاو « يسايسلا

 «ناطيتسالا « كلذ لك نع ميلختب « ةنيدملا هذه ءاهب ىلع اولضفت ملام «كلذ ريغو دايعالا ماياو
 ةبلغلا تناكف ٠ « سيبلاس » ةئيدم نوعاط يف وا « هتنوبيس » ةئيدم فافج يف ؛« سولور ةدايقب

 هتعمس مدخي مل « هيدل اهريغ رفوت عم « اهيلا هءولل نكلو «ةمحفم ةجحلا تناكو . .لرورششل

 :ةلرذ لدرك

 نيحداكلا ناف « ايلاطيأ يف مسالا اذهب ةريدجلا ةديحولا ةنيدملا امور تناك امل
 : 1 ه مالا ٠ امثل 3 ةدحوو ةبمها

 ىلا انراقتفا بيسو . ةئيدم نم رثكا ريمعتل نيفاك اونكو . اببف اوماقا
 نيح « ناك يذلا ثا“. ٠٠. ددعلاب لبقن نأل نيرطضم انارن « ىرخالا ةيئاصحالا تايطعملا
 الف كلذ عمو . ناجم حمقلا عيزوت مئئاول ىلع نيدبقملا نينطاوملا دع « ةطلسلا رصيق مالتسا
 ىوس مئاوللا هذه يف اونودي مل مهنا انضرتفا ولف . ةلماؤلا ةقيقحلا ىلع انفاقيال ددعلا اذه يفححب
 9 راسيلا نم ىندأ ادح اوغلب نيذلا كئلوا ايئدبم اهنع نأ لبف « امور نينطاقلا نيئطاوملا
 رابتعالا نيعب دذخأن نا اندرا ا اذ دقفلا الغبي هيرمشلا ن1 تع يذلا لدعملا اصوصخي وه امو

 هنكلو « نيحداكلا ةيهأل سايقم ىوس يللاتلاب انيطعي ال وهف  تاصصخلا نوضاقتينيذلا تالئاع
 يماحلا كلذ ديكأتب نروق ام اذا لضفا ًاريدقت ردقي نانكميو . ريثأتلا ةّوق نم ولخي ال هعقاو يف
 نروكلي نم لجر افلأ » امور يف سيل نا يناثلا نرقلا ةياهن يف لاق يذلا بعشلا قوقح نع
 ىلاغم ودبي هناف «هب دهشتسي نيح ديكأتلا اذه يفني ال نورشيش نأ نم مغرلا ىلعو . « ام اثيش
 . ءارقفلاو ءامنغالا نيب ًادج اممظع ناك « لاح لك ىلع « يددعلا توافتلا نكلو . ًادج هيف

 اذاو , تادالولا ددع عافترال - هلحارم لبجن يذلا - اهرث م الا

 نيدلاولل زاج دقف .ةيرظنلا هذه نع ضارعالل ايفاك اقافتا قفتت تادابشلا ناف ماقرالا انتزوعا ام
 مهديلاوم عراشلا يف اوقلب ترا يا مدالوا ير ل ا

 . د0 ا ا يدع تانفولا 5 قيرع مادحتس رادقمب “ 2 | اذه اومدختسي لو« د |



 «سوك ارغ لآ ةدلاو ايلينروك مهتيجنانيذلا ًادلو رشثع ينثالا لصانمف .ةعفترم تناك لافطالا نيب
 ذنم « ررقت نيح ؟'ىرتاب ةريقفلا تاقبطلا لاح يه اف . طقف ةثالث ىوس ةامحلأ دبق يف قبب م

 75 ًايفاك اسايقم ثلاث دلو دوحو ادب « ددعلا# ريثكلاتالئاعلا عيجشت“ رصبق

 ريم نه سيل يذلا ناطيتسالا هدرم ناكسلا رثاكت نا لوقلا نكمي ببسلا اذه داعبتسا دعب
 دعب اهيلا نيرقتفملا نييلاطيالا نيحالفلا حوؤن ؛ ًايداصتقاو ًايسايس ةنيدملا رود ةدايز : هبايسأ يف

 يتلا ضرالا ةراسخ « فيرلا يف ع ابيلع مهتمنرا يتلا نيروجأملا ةايح مهتقهرا وا مهتبعرا نا

 «امور يف يداع هش لكشب « يففي فثراك يذلا قرلا و ؛ مهدودج ابنم شاتعا

 قاتعالا ىلا

 5 مبتماقا لبق ىتح نينطاوملا ةفصب مهنم ريبك رطش عنق « ًارارحا نوئطوتسملا ناك اذاو

 لكب ميلماع يذلا  ميرشتلا ناف « نويلاطبالا ءافلحلا وا « نيتاللا » ءافلحلا « نورختآلا اما
 ةلوايحلا ىلا طق لصوتي مل هنكلو « ةوسق دشا دعب ابف ادغ دق « يناثلا نرقلا لئاوا يف ءاخس
 . شغلا.نم ولخت ال تاروادم ىلا ةجاحلا دنع أجل دق هنا عم « ةينطاوملا تح ىلع مهوصح اود

 اما . ةيروبجلا دبع يف لاح لك ىلع ةلق مو « نيلاطيالا ريغ بناجالل هسفن ءيشلا ثدحو

 ال تلا « ةينوناقلا تازيبمتلا ناف اذككهو . ميدقلا هديس ماظن نم مهنم لك دافتسا دقف نوقتعملا

 ضوقت مو : رثكالا ىلع نيلمج وا ليج لالغ ىشالتت ثناك « ةلودلاب قئالعلأ جراش اهل ةيها
 . ةيئامورلا ةحداكلا ةقبطلا ةدحو

 .ًابسن ةريثكلاو ًاقح ةبيرغلا ةديحولا رصانعلاف , ةيرصنعلا تازيممتلا يف هسفن لوقلا حصي
 نوسرامي ةيرايتشا ةرتف دعب الا ققحتمل موقاتعا ناك امو : ساتجالا وددعتملا دسعلا اهرفو دق

 ال « ةلوهسب مسهتادابع نع اولختي م نييقرششلا نا ديب , ةدئاسلا تاداعلا نوسبتقيو ةغللا اهالخ
 تلم دق ةيبدالا ةدحولا ناف رمالا نم نكي امهمو . اهسوقطو اهدئاقع مهوح اوريثن مهنا لب
 تاموصخ « ةرطفلاب ةسجس ريهامج نيب « كاذنآ امور يف فرعن انسلو .ةينوناقلا ةدحولا يلاتلاب
 يتلا « ةيهاركلا يدترت نلو : ًآلثم ةيردنكسالاك قرشلا ندم تايربك يف تزرب يتلا كلتب ةبيبش
 ١ . تاطلسلا نم زاعيإ الإ فنعلا عياط كلذ دعب نييحيسملاو دوهيلا تفدبتسا

 زربت نأ « ناكسلا نم .رييكلا ددعلا اذه تغلب ةئيدم يف ؛ يمييدبلا نم ناك

 نم سيلو . ةريثك ىش تاقالش ةيداملا ةايحلا تايوتسمو ةيعاتجالا قراوفلا. يف
 اسم لمعلا تاناكما تسلق ؛ مافرشو اناعجش ًالاع تضض هذه نيحداكلا ةقبط نأ يف بير
 .ءاينغالا ةقيط يف رابصنالا ىلا اواصوت لب ال « مادجو مهتراهمب راسيلا مهضعب غلب دقو . مهزوعا
 ىلع الإ كاذن1 ًاموض انتادنتسم يقلت الو . ًادج ةطبسب ةطيسولا ت تاقطلا هذبي انتفرعم نكلو
 «تاقبطلا هذه يف «اهيلع قيطنتيتلا ةبسنلا ةفرعم انزوعي هنأ دبب .ًاددع رشكاو «ًارمث دشأتاقبط
 نا « يه ةديحولا ةقيقحلاو . ابعومج ىلا رداصملا اهوزعت ىلا « ةبقالخالاو «ةيداملا تافصلا

 ةلاهيبلا
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 نيذلا كئلوال ةيرورض كلذك ودبت ال كاذن7 نيرصاعملل ةيرورض دبت مل يتلا قراوفلا هذه لثم
 5 امور يف ذئموي ثدح ام ريسفتو كاردا مويلا نولواحي

 امدنع مقاو ةظحالم ىلع رصتقن لب « ةيمالكلا ةعقعقلاو « ةطلاغملا ءارو ىعسن ال نحنف

 درجم يفكي دقو . ةلاطب امهرثكا ًاضيا وه « ةقبطلا هذه يف « ًاطاشن رثكالا مسقلا نا دكؤن

 . هسفن ةليدملا ريصم ىلعو هلك عمتجلا ةايح ىلع لقثي نأل « اهددع ةماخض ببسب « اهدوجو

 . ابتلاطب اهل اهرفوت يتلا سجسلا لمعلا ةلوهس لضفب همتأت نا نكمي ام روصت انتعاطتسابو

 نيمأت ىلا كلذ عم نولصوتيو « مظنملا لمعلا نوابجي نيذلا ءارقفلا ءالؤه ددع وه ام

 ةيسنلا هذه نكلو . ريدقت تحت هسفن وه عقب ال عومج يف مهتبسن ريدقت ليحتسي 9 مهتشيعم

 ىلع ةظفاحلا يف صيرح عمتجم هب لبقي نا عيطتسي ام ًاديعب ًازواجت « لاح لك ىلع « زواجتت
 يهف . معطلا لمف لمعفت ةلاطبلا هذه نا وه « ةبناث ةبج- نم « كلذ يف ام "رشو . يداع نزاوت

 يفام ةبوعص نوقالي نيذلا كئلوا ةفاك « ةقيلسلاب ىلاسكلا ىلا ةفاضالاب « امور ىلا بذتحت

 مهددع عفترب ةنيدملا يف لمعلا نع نواطاعلا نوحداكلاف ! يداعلا مهلمع جاتن نم مهتشيعم نيمأت .

 .ءابعلا اذه لمحت ىلع نيرداق مهوابعم ماد ام مهتاقاطل ايرظن دودحالو « ًارمتسم اعافترا

 . ةيليفطلا مزلتست ةلاطبلاف
 نبزلا ماظن فرحملا دقو . ءاينغالا باسح ىلع ةيادبلا يف ةيليفطلا تماق < 007**

 لبسلا نم.حبصا دقو . لوألا هموهفم نع ةينوناقلاو ةببدألا « دبسلا » ةيامح عيبتتسا يذلا ميدقلا
 « ديسلا بجاو نم حبصا 5 « لئاع ديلقت يأب دبقت امنود « ديسلا » بختني نا ردانلا ريغو

 ةيدام ةيطعأ يه (؛ ةيدام ةيامح نوبزلل نمؤي نا « نيتفتاكتملا هتورث هتردق نيب قرف ال يذلا

 « ةيئاذغلا داوملاب ىألملا« ةريغصلا ةلسلا » ًاقاقتشا ينعت يتلا[ الوتروبس د مسا اييلع قلطأ

 كارتشإلا © يعيبط وه اك « اهلا فيضأ دقو . ةيدقنلا عطقلا ضعبب ًايحيردت تلدبتسا اهنكلو
 ةواعدلا ىلع نوصيرحلا ءاينغالا ناك امو . ةماعلا تالافتحالا وا ةيلئاعلا دابعألا مثالو يف

 اهبومظني يتلا متالولاف . مهريغ نود مهئبز ىلع تابسانملا هذه يف مءاخس اورصقي نآل مهسفنأل

 تاحاسشلا يف ىتح "دعت يتلا دئاوملا لوح هناكم لالثحا عيطتسي ال نمو « عيجلا اهيف لبقي

 ٠لاملا نم لبي لدبتس يذلا « ذديينلاو تيزلا ءانا » ىتحو « ةريغصلا ةلسلا » ىطعي ةماعلا

 يذلا لجرلا بجاو نمو . يمايسلاو يعاتجآلا ريثآتلا نث ىوس ءاخسلا اذه سيلو . ضيا
 .سفن ةءاند يأ لخي ليلد كلذ نع هعانتماف : اظح لقأ نيئطاوم اهب ديفي نا ةورثلا هل ترّدق

 ىلع ًارصتقم « ايلمع « هلعج دق يسايسلا هماظن نكلو ؛ موبفملا اذه ينيلملا قرشلا لبحي مل لجأ

 دق مهناف « مهتطلس « ةعاجك « اوعتمتو كولملاب اولثت دق نامورلا ءالبن نا ثمح. نمو . كولملا

 موعفدت تلا تازواجتلا روصتن نأ اننكميو : تابجوم نم هرحي امب نيضار « موبفملا اذه اونبت

 . ءاوسلا ىلع مهتسفانمو مهتورث اهبلا

 ل
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 ىلع يأ « هسفن كلملا - بعشلا باسح ىلع ترشتتا يتلا ةيليفطلا ىلا ماظنلا قطنم ىمفأ

 فنررقلا لثاوا يف ةصاخلا ةريبكلا معنلا غابسا دبع أدب انسف . ءطبب نكلو « ةلودلا باسح

 نسم رثكا نأثو يفاملا يف اهنأث « سركت نأب اديسن ةليوط ةرتف لالخ ةلودلا تفتكا « يناثلا
 كرتت نا ةيناث ةبج نم اهتفي لو . ةماعلا مثالولا تاقفنل دايعالا ةنزاوم نم اءزج « ةبئانوي ةنيدم
 نيوعدملا ددعبو اهلك آم فانصا ةدوجي « اهواعجي نا يف ةيرحلا ةاضقلا نم متالولا هذه يمظنمل

 نم قافنالاب اوهابتي نا « ةبسانملا هذه يف « مهل باط اذا « ةيمسرلا تادامتعالا زواجنت « اهيلا

 يتلا « ةيطنحلا » نيناوقلا ةلسلس « سوكارغ سوباك عم « ١١ يف تأدب مث . ةصاخلا مهلاوما
 نم ليلقلا ىلع رصتقا دق *١5 ةنسلا نوناق نا ودبي . ماعلا اهروطت ضرعتسن نا انه يفكي

 بودحلا نم ةئيعم ةيرهش ةبمك نطاوم لك عيبت نا ىلع ةلودلا مغرا هنا ثيح نم : ثابجوملا

 ةصاخلا امور فورظ ىلع « ايلمع قيطو راعسالا عافترا دض نامض ةباثب ناك « تباث ددحم رعسب
 لدبتي مو . هتلذب نا ةينانوبلا ندمال قيس ًادوبجي « ايلقص ىلع ةضورفملا ةمارغلا اتبع يت يتلا
 « ًاريخاو . اميظع اضيفخت عيبملا نت ىلع لخدت نيناوق وا ميراشم ةطساوب كلذ دعب الإ دصقلا

 . يناجلا عيزوتلاب يضقي انوناق سريدواك نس « ه4 ةنسلا يف
 طبترت لب ىفانثت ال ةريثك ًابايسا هل فشنكت نا انتعاطتسابو « هئطبب ديفل روطتلا اذه نا

 ددع دايدزاقفاري نا مئاخسل نكمي ال نيذلا نيمكاحلا ءاينغالا سفن رصق :حجرت ام ىلع اهضعبب
 دونجلا ىمادق ةعفنمل اهداّتعاو ةيعارزلا نيناوقلل لوالا موهفملا لامها ؛ اهماعطا بجاولا هاوفالا
 اهتوق يعت ثذخا ةحداك ةقبط ةحلصمل ةيشارتملا ريبادتلا يف ةموتحلا ةديازملا ؛ ًابيرقت مدحو
 قلطنا دقو . ًادرطم ًاعيسوت اهتاحوتف عسوت ةلود هققحت هل ريظن ال ءارثا ؛ اهمدختستو ةديازتملا

 كاذنآ غلب دق يونسلا قافنالا نا اودكاو ؛* ةنسلا يف نيلجسملا لال + +٠٠ ددعلا نم مهضعب
 ريغو ةدبكا ريغ تايطعم ىلا دنتسي باسحلا اذه نكلو : )١51١4( كنرف نويلم ١5 نم رثكا
 كاذنمح عيطتمت ةلودلا نا نم مغرلا ىلعو « كلذل . ليقث ءبعلاف رمالا نم نككي اهمو . ةتباث
 ءبعلا اذهب اهوبق نا ظحالن نا انب ردجي « نيئطاوملا ىلع ةرشابم ةبيرض.ضرفت نا نود هلمحت

 لاوما بلس.يف « رصنلا هيطعي يذلا « قتلا موهفب « ةريثك ىرخا روما نرأث هنأش « طبتري
 8 لامعالا لاجررو ماكحلا نم ةيلقا ىلع افقو هعفانمب راثثتسالا لمح اذامف : بولغملا

 نوديعتسي وا .:روعتجي نيذلا ءاينغالل هئاذغي ناد ءاوس « ٍليفطلا نطاوملا ناف اذكمهو
 شيعي ©« تامارغلاو مئانغلا اهلوت يتلا ةماعلا ةنازخلل ما « تايالولا باسح ىلع مهتاورث
 ىلا لكوحت ينامورلا عمتجلا نا : هحتف يف ةرمتسم لازت ال وا امور هتدتف يذلا لاعلا لّيع

 . نيباهن ةباقن
 ءوشن ىلع ترطبس دقل لجا , ةلثام عئاقوو تارايتعا دهاشملا ةرثك رسفت
 نع ةثوروم ةيئيد تاداقتعا نيفياسملا تازرابمو باعلالاو رصنلا بكاوه

 «لمعلا نع ًالطاع نينطاوملا روهمج ناكاملو . لاز نا ثمل.ام يوتتلا اهانعم نكلو .كسورتالا

 ةيلستلا بابسا
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 ابعونتب هللم ةمواقم يفو يهالألا راكتبا يف نهذلا فرصف . هل ةيلستلا بابسا ريفوت بجتوت

 مايا ةدع ىلع اهضارعتسا عزو « ًارركت رشكأ رصنلا بكاوم لعج لاحتسا امو . اهتدجو

 يف ةشانئتسا « ةديدج باعلأ تثدحأ مث ؛ ةلخلا ثداوح مأب ركذت دهاشم اببلع تلخدأو

 تديعأ نا « ةيلكشلا ءاطخالا ةجحي < ثدح آم [ريثكو . ةيداع تحبصأ نأ تيل ام « ةيآدملا
 نسحتو عونت مث . ٠7ه ةنسلا ذنم « مايا ةعيس ىتحح « انايحا رثكأو (ثلاثو اناث اموي باعلالا

 ةيئاميالا تاصقرلا « ودعلا تايرايمو ةضايرلا نيرامتلاو تالافتحالا ىلا <« تفضأف : اهجمانرب

 يتلا نيفياسملا تازرابم اريخاو « اهلئشققو ةسبيرغلا تاناودحلا ضرعو ةمحرسملا تايلشمتلاو

 أزجتي ال اءزج « يناثلا نرقلا:رخاوا ذنم <« تدغ لب مهاتوم حاورأل ةمدقت اهبومظني دارفالا دعب

 ليصافت « روطتلا اذه نع مالكلا يف « درسن نا انتعاطتسابو . ةلودلا مماب ةمظنملا باعلالا نم

 ىلا ددعلا اذه سوببموب عفرق « دسا ٠٠١ لتقب اليس رمأ : ماقرا ةثالثب فثكنلو . ىصحتال

 1[ ٠٠٠١ ىلا رصيقو ماله

 « زيخلا » هدصب < يروبجلا ماظنلا نكلو . كلذ نم لضفا وه ام ةرطابالا ىلوتيسو

 اهب حمست يتلا تاذلملا نم هطسق ىلع بعشلا لصح دقف : الجو فقوم مزتلي ال « « باعلالا » و

 . دحاولا اهطخ 'لمي نا « تقاولا كاذ ذنم « هل اهنيمأت نع نولوؤسملا يشغو « ةورثلا

 ابترفو يتلا كلت يف اهممتي امم ديزملا تازرامملاو باعلالاو دهاشملا هذه تدجو

 لعفتس اك نينطاوملا ةماع اهبنع صقت مل ةيروهملا نا ىلا كلذ درمو . ةسايسبلا

 ىلع اوكحي نا نيبلطتملل ىتح نكعمي ال يتلا دهاشملا مدقت يف ردانلا ائاخس نع تنهرب لب ةبكلملا

 بعلي نأ نم سانلا رقحا عنمي ام سيل نأ اهيذاج يف داز اممو .نييفاك ريغ اهنأب اهيف عونتلاو ةامحلا

 « ايرظن « ناك « تاذلاب يكلملا زايتمالا وه يذلا « رودلا اذه بعل نا لب ال « اطيشن رود اهبف

 تاليحتسملا طسا نا يلجلا نمف . عقاولاو ةيرظنلا نيب ناتش نكلو . نطاوم لك بجاوو ”قح

 اوعمتجي نا « امور نينطاق اوناك ولو ىتح « 4٠ ةئسلا يف هيلكس 9 هول جمب ةادالا

 مساحلا لمعلاىلع ًارصتقم ب4 بسخف ًارمتسم ال «ايساسس (طاشن اعم مهلك اوسرامي نا يأ « مبلك

 ًانايحا مهيلا مني نيفرتحم هبش ىلع افقو ةرورفلاب طاشنلا اذه ادغ دقو . عارتقالا وه يذلا

 ريغل نوبصاصتخالا ءالؤه يمتني نا نكمي لبف . ىربكلا تاشقانملا ىدحا مهوهتست نويلوضف

 8 نيسفانتمال نيروجأملا وا « ةاولا وا « لمعلا نع نيلطاعلا

 ضرفت يتلا يمحلاو يماحلا نيب ةطبارلا ناف .”ورت نودب ةماكلا نلمعتسن ال نكلو : داسف

 نم اقالطنا « نامورلا نكلو . نيرصاعملا رظن يف اقازترا ينعت ةماعلا ةايحلا يف ديسلا ةدعاسم
 . يريقرت لبمج نافرعو ةيامح لب«ءارش الو ءاطعتسا ال : ىأرلا اذه ريغ نورب « لوالا موهفملا

 ما حاحا ا مرطل ىف نلعب عشت اراك يذلا صاخلا ءاخسلا ىقني كاذكو
 « يناثلا نرقلا يف < تلواح يتلا نيناوقلا ناو < تاياغلا نع د”رجم ماعنا هنا : يعاجلا داسفالا ىلع

 ففثعلاو داسفالا

 اهتيروطاربمأو امور دا“
 و



 ةقمقحلا يفانت ال قراوفلا هذه نكلو , ةطرفملا تاقفنلا ديقت نيناوقك رّسفت نا بجي « هنم "دحلا
 نيناوق نا كلذ ىلا فضا . يمايسلا حاجنلا نمؤت باعلالاو بدآملاو مظعلا نبزلا ددعف : ةيراعلا
 تاوصألا ءارشش اصوصخ تبقاعو « ةيباختنالا ةواعدلا يأ « « ةسفانملا » عظنت تلواح ىرخا
 ةنيدم » : الئاق ةروغوج حاص ٠٠١١ ةنسلا يفف . نيتوافتم ةحقو عاستا ىلع سروم يذلا ةيدرفلا

 ؛ ًاصوصخ ماكحلاب ركفي امنا وهو , « اهيرتشد نم تدجو اذا اوزال_ةحضانو

 « كلذ دعب « مهل حينت يتلا مهتفيظو ءارعش ىلع ؛ لوالا ةجردلا يف 4 نومغرم ءالؤه نككلو
 ريس ىلا ةبجوم تابرضو « ءارقفلل حست بسكلا ةدهيدج فورظ . مهسفنا اوعببي نأ
 . يعببطلا ماظنلا

 صالخالا هيلا مفدي يذلا>فنملا إ هيفسلا وا رتستملا داسفالا اذه نم أوسا وه ام كلانهو
 يفو . ماهملا ةفاك ذيفنتل روجأملا توغاطلا هب زيمتييذلا يلسملا ريمضلاوةيضقل وأ لجراسووبملا
 مهتاحيص تلفنت نيذلا مهريغو نينطاوملا نم «نيفج را تاباصع عمجت ةينادملا ةحداكلا ةقبطلا ضرا
 ىلا انامحا ةيضفمو تاعارتقالاو تايعملا تاشقانم ةعطاقم  هرركحت دادزي ًاتالفنا متاظاظفو
 ترطضا «بعشلا قوقح نع يماحلا .بصنب سوكدارغ سريرابيط زاف ذنمو . ةعرجلاو قيرحلا
 . فنعلا نم ةديحولا ةياملا هنأكو ادب فنعلا نال « مهتدناسم ىلا أجلت نال بازحالا عيمج
 لمعلا نعلطاع روبمج دوجول ةرمتسملا اهتاحاجنب ةنيدم و :اًئاد ًارارقتسا ىضوفلا ترقتساف

 مهرجت ال نيح تميملا ىلع نيقابلا ماغرإ © اهيمدختسم ةمدخ يف « ة 0 انع
 . ًارج اههارو

 نويدلاو سؤبلا فوقولا عنمي ال ءانينعي ام يفو .قالخلالا بيذهت لواحن نيح ريسي رما دادتحالا
 نيعب انذخا اذا ىتح « ارسق اهدنع لوزنلا نم تالواحلا هذه نم رذحلا فقوم

 سانلا رثكا دنع سوما راقتحالا مهتورث رسفت نيذلاو سوردلا انوئقلي نيذلا ضةرغت رابتعالا
 بمشلا ةماع » ريبعتلا ذختا « يناثلا نرقلا ذنمف . سؤبلا هردصم طاطخمالا اذه نككلو . ةيناسنا
 « بعشلا ةماع» ل مدقلا ىنعملا « يئاهن لكشب « كاذن يستئاف : ايئاردزا ىنعم « ةيندملا
 يذلا © .ةرورشش ناو . مويلا ىتح ابقفاري يذلا « يبدالاو يداملا  جودزملا اهانعم ددحتو
 .« اهتلامو ةنيدملا رذق » : هزازئمثا نع ىرخا فورظ يف ربعيل ءاهيلا هجوتي نيح ريهاجلا قلمي
 ءامور يف فيخلا نا ديب . مويلا ىتح ةريبك ةنيدم ةيا اهنم واخت الو اهنم ةريبك ةنيدم ةيا لخت م
 تاراعتسالا هذبي لوقلا انكم كلذلو , ةيددعلا اهتيمها وه < يروبملا دبعلا نم ريخالا نرقلا يف
 اهوكرتف « نيلابمال اهمايق اودهاش نيذلا كلوا تايلوؤسمالو ةماعلا هذه مالا ىسنن ال نأ ىلع
 . اهتايضغو اهتسامح نيك رحو اهسجسو اهبويع نيمدختسم « مأتتو ومنت

 ددع ىقبي نأ طرش ابيرقت نمؤم هبش اهءاذغ ناو . اهزوعا ام ةيلستلا بابسا تسيل لجا
 هتردن يف ديزي تومضم ريغ لمعب اهمايقب دوقنلا ضعب ةبوعصي عمجت يهو . ادودحم ةلئاعلا دارفا
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 مجنت يتلا كلتب انه ركن انسلو <« تاقفنلا دسل يفكي ال هعمجت ام نكلو . دسعلا دوجو

 اهناكس دادزب ةنيدم يف نكسلا نيمأتل صاخ عونب ليبسلا وه اف . ابسفن ةلاطملا نع

 9 ةدرطم ةعرس

 ةراجت ©« ةيهافر لك نم نيمورحم ءارقفلا سدكتي ثيح. ةيعاملا ةريبكلا نكاسملا دسيشت نا

 عيرشتلاو ةمفترم روجالاف . ةماه احابرا اهنم اورظتناو لاومالا سوؤر يوذ ةليخم تدوار
 هريثت يذلا قلقلاو ةنادتسالا ناف « قالخالا دسفي طالتخالا ناك اذاو . رجأتسملا ىلع ساق

 هجاوت ال ةداح ةاضعم ةمزا ىندا اهنم لعجت تلا « نويدلا ةلأسم ناو . ةروثلا ريم لعف نالعفي

 نويوضوفلا نوجسيبملا دي نيذلا ءارقفلل ةبسنلاب اضاضقا مظعا يبف . ٍتسحف ءاينغالا نيرذبملا
 انيأرو قبس دقو . رطخلا يعاتجالاو يمايسلا ماظنلا ضيرعتل نيسئابلا نسم ايفاك اددع مهنيب

 برحلا ةيادب تناكو . ةمومحلا تاعافدنالا هذه دحا نمزلا ف تفداص دق انيلبتاك ةرماؤم نا

 نا اودقتعا دف رصبق راصنا ضعب ناو اس ال « رخلآ عافدنال ًاقلطنم ةيناثلا ىربكلا ةيلهالا

 قوقح نع نيماحلا ضعب زبتنا دقو , ءاشرو ةحوبحم لك قيقحتل « هراصتناب « تناح دق ةعاسلا

 |روجألا عفد ليجأت « ضيا ؛9 ةنسلا يفو « م ةنسلا يف « اوحرتقاو روتاتكدلا باغ بعشلا

 « قفوت « رصيق داع نيحو . ةيماد تاك ابتشا نود هباصن ىلا ماظنلا دعي ملو « نريدلا ءاغلإو

 ةدحاو ةنس عفدلا لبجأتو دئاوفلا مسحي يضقي يمدقت نوناق نس ىلا « تش تابوعص دعب

 . نيئيدملا نحس ماغلاو

 هذه صاخلا سحسلا ريغ رخآ ءيش نع مت « اهتروطخو اهرركتب « تابارطضالا هذه نا

 , ىمعأ فنع يديا يف تاودأ هاياحض نم ,لعجت يبدأو يداهم سؤب : ةقمطلا

 ةفاخلا

 يف ةيعاتجالاو ةيداصتقالا ةامحلا تاقرافم ةفاك ناببت عيطتسي نأ نم دعبأ ضرعلا اذه نا
 دبعلا يف الإ اهحير بهت نل ةقبطل ًايفاك ًالالقتسا طعي ل هنا لوالا هبيع لعلو . ايلاطياو امور
 « ةيزاوجروب » اهب ىنعا : يروبجملا دبعلا يف 4 ًادج ةطشان « زربت تذخا اهنا عم يروطاربمالا

 نع زيمتت ال داكت ةقيقحلا يف يهو . ىرغصلا ندملا ف ىطسولا ةقيبطلاو « ةيلاطيالا ثايدلملا
 نيمزتلملا نع « هرودب « مروبمج زيمتي ال نيذلاو أظح ائاضعا رثكأ موملا مضنا نيذلا ناسرفلا

 قح « ىلوالا اهاوما سوؤرب تاحوتفلا راثتسال اضيا يه تنادف طاشنلاب تفصتاو . نييمومعلا

 اهرود ناك اذا < يسايسلا اهرود نا ريغ .اهنيسحت تبقار يتلا يضارالا يف كلذ دعب اهتفظو ولو

 تأئن ةيرشب رصانع نكلو : ًابيرقت هل رثأ الو يروبجلا دبعلا يف يقب دق « اماه يداصتقالا

 دبع يف ةلودلا نوؤش يلوتل ىتحو < ةرادالل اهنم ةدافتسالا يروطاربمالا ماظنلا توفي نل اهيف

 ::سواسابسف
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 جاتنتسالا يف ائيش لدبي نل ىرخالا تاقبطلا لباقت ةلقتسم ةقبطك اهلع مالكلا ناف كلذل
 بلق يف ينامورلا متتفلا هغلي يذلا قمعلا ىدم نابت ىلا ضرعلا اذه لك فده دقف . ماعلا

 ةيوق تاعفد ىلع « ققح دق وهف . ايلاطيا نم مظعالا رطشلا يف ةيعاّجالاو ةيداصتقالا عاضوالا

 اهتسدك « ةريزجلا هبش ىلا « زونك لاقتنا « امل تعضخا ىتلا قطانملا تقهرا ةمظنم ةبنقت اهتلت
 اداصتقا ايلاطيا يف ثدحا « زونكلا هذه لضفبو . طسوتملا ءىطاوش تاراضح ىنغأو مدقا
 ةسفانمب رخلآلا ضعبلا ركوهو ةلئاط تاورث عي.مج ضعبلل حاتأف . هبيكرت لعفب اكبكرو اقيقد

 زجع لضاعم راثأو انّيِب ايعاتجا اتوافت يلاتلاب دجواو « ءابرغلا دسسعلاو ةدروتسملا تاعونصملا

 هذه فاشتكا نع وا « ةوقلا مادختساو لبحلا ريغ لولح داتعا نع اهتجلاعم يف ًادبا<ماظنلا

 . اهسفن لولحلا

 « ةيئامورلا ةيروهمجلا « توه » ريسفت ةبغب « يعامتجالاو يداصتقالا روطتلا ةيمهآ تسيل

 تاحوتفلا ىدم ءاوسلا ىلع نيروطتلا هحو دقو « هسفن ىماسلا روطتلا ةيها نود
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 حبرز) لسعفف)

 هةنايدلا :امورةنسله

 مهلثمو ةينيدلا مهسوقطو مهتادقتعمو ةببدالا نامورلا ةايح يف مظع روطت ًاضيا زرب دقل

 يوطني هناف « يعاتجالاو يداصتقالاو يسايسلا روطنلا « هعاستاب « هيشي هنا عمو . ةيلاجلا

 . ةصاخلا تازيمملا ضعب ىلع

 عقاولا يف اننكميو , ةيجراخلا تاريثأتلا لابح ًالالقتسا لقا هنا تازيمملا هذه نم
 « رزجوم ديدحتلا اذه نا يبيدبو .« ةئيله » : ةدحاو ةماكب روطتلا اذه ديدحت

 هصقني ام هيلا فيضن نا ثحبلا اذه يف لواحنس كلذل . ديدحت لك نأش

 دبعلا رخاوا يف « امور لذزني يذلا يقيرغالا ناف : لوبقم ديدحت مومعلا ىلع هنكلو . طبضلاب

 «ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا لضاعملا كاردا «قبسم عالطا نود « عيطتسي ال « يروبجلا

 ةراضحلا لشَمو برق نا كلذ ينغي الو . ةيركفلاو ةينفلاو ةينيدلا لغاشملا برغتسي ال وه انبب

 ىلا انحلأو قبس دقو امبلعف العف دق ضيا كانبف . كانه ًارثا اكرتي مل « انه نيمساحلا « ةيئانوبلا
 مل « ًاًماد دودحلا « رثالا اذه نكلو . نيرفاظلا ٌةداقلا ىلع( كلملا )سفليسافلا لَم .رثأك «كلذ
 ةنراقملا قحتسي ام يلاتلاب سيلو . تاذلاب ةننامورلا لماوعلا نيب اعئاض < يوناث رود ىوس بعلي

 . نآلا ريظيس امب

 جذانل افافو لوقعلاو سوفنلا « اقمع دعيا ةروصب « لبجت نا عاطتسا دق روطتلا اذه ناك ام

 ةلودلاف . كلُد يف بجع الو . لمعلا يف ةيرحلا قلطم نراك هنا ةرورضلاب ينعي اذبف « ةيبنجا

 ةيبدالا ةابحلا تناك انبب « اهتدناس دق حلاصملاو ةمظنالا نال لضفا ةمواقم ايدبا دق عمتجملاو

 ناسنالا لاثم لادب هنال مدقلا مظنتلا ةلخلخ يف اهوانت يذلا روطتلا مسا دقو . ةعواطم رثكأ
 ةروث ةيا بحطصي مل وهف : ًاروبظ أطبا تناك هجئاتن نكلو . مظنتلا اذه هعم قفاوت يذلا

 ةيكلملا نا نيرصاعملل طق حضتي مل لب ال . ةلدابتملا اهقئالعو ةفلتخلا تاقبطلا ماظن يف ةيروف
 « كلذ ضيقن ىلعف . ةيروهمجلا ىفوفلا ةثيرو اهسفن نم لعجتل هتلا'تدنتسا دق ةيروظاربمالا

 نوظفاحلا اهريتعا يتلأ تايصخشلا ضعب ةمواقم « هدبع لوا يف هلقا « ديدجلا ماظنلا لواح

 تازيم

 يقانقثلا روطتلا
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 ةظفاحلاب سطسوغوا اهلثي يتلا ةعزنلا ترهاظت ينيدلا ديعصلا ىلعف . ًارشو ًاداسفا ديلقتلا ىلع
 نا ديكصالا ءيشلا نكلو : ال ما ةلاعفو ةقداص تناك اذا انه قرفالو . ميدق وه ام ىلع

 ىلا امورب ىضفا يذلا رايتلاب 2 هريغ ةبسنب « ًارشابم (طابترا طبترب مل يفاقثلا روطتلا
 . ديدج ماظن

 عرسا ناك « ديعصلا اذه ىلع « روطتلا نا - لوالا قفارب وهو - اضيا تازيمملا هذه نمو

 نم نيريخالا نينرقلا يف اقمعو ًاراشتنا مظعبا هرثا ادغو هتعرس تدادزا دقل لجا . ًالوصح
 لفقا هنا ىلا يسنلا همدقت دريو . دعب نمزب كلذ لبق زوربلاب دذخا هنكلو . يروبجلا دبعلا

 ددصب « كلذ ناركت ناو : اهرثا ةريخالا هذهل ناك . ةورثلا اهسالو « ةيداملا فورظلاب ًاطاترا

 « طابترالا نكلو . يداملا سيندتلا نم فوخلا يف « ةيدولاولا ىتح « ةالاغملا هانعم « ثم نفلا

 « نرامورلا ىفتكا دقف كلذل . مذاما حوضولا اذهب ربظي ال « بدالاو ةنايدلا ديعص ىلع

 . ةماقا رسياو طسبا طباورب 2« امراثتساو ىربكلا تاحوتفلا اورظتني نا ىرود
 ىلا ةفاضالاب « ةينانويلا ةراضحلا مم ءاطسولا رود كسورتالا بعل, ؛ ركصإب دبع ذنم

 نكتمل ةينانويلا ةراشملا نرا نع كيهان . مهترطيس لضفب مظعلا رئابلملا مثرثا
 . ةيبونجلا ايلاطيا قيرغالا ضعي نطوتسا نماثلا نرقلا ذنهف . يطسوتملا قرشلا يف هروصحم
 نا لبق ىتح ريثكلا ءيشلا امور مهنع تستقاو . ةريزجلا هبش قطانم ةفاكب ةلص ىلع اونكو

 نوريثك ملكت « يناثلا نرقلا لئاوا يف « ةيئاقلبلا نانويلا يف لخدتت تأدب نا ذنمو . مهمضخت
 ةفاقثبةبعاتجالا ةبخنلا تلبج « تقولا كاذ ذنم : ةلوبسب ةينانويلا ةغللا ابتساسو اهتداق نم
 ةراضحلا قؤفت نأش نم ناك لب ال , اهراشتنا دادزب نأ « اهبرست دعب « يعببطلا نم ناك ةيلجا

 ةئيله نمضي نا « هلالقتسا ىلع ةظفاحلا ينيلهلا اعلا عاطتسا ول « اهذوفنو اهبذاجو ةينانويلا
 سوؤؤرو لاجرلا لقنو ةددعتملا تالصلا لضفب «داز دق هحتف نكلو . ءطبلا صعبب ولو «امور

 دوبع ىلا ىلوالا هجئاتنو هلوصا ىقرت روطت ةعرس يف « ايلاطيا ىلا ينانوبلا قرشلا نم لاومالا
 . ًادج يدق

 «كلذ دكأ نيح « سوبتاروه نكلو . « ظفلا اهرهاق تلتحا دق ةلتحخنا نانوبلا نا ١ لجا
 اذه نا ذا : ةرئاسلا لاثمالا نرذحللف كلذل . نيعم ضورتعب ىتحو « نيعم بدأب رثدكف دق

 . اهسورد سمتلب يك نانودلا لالتحا رظتني مل ظفلا راجلا

 ناتيديلقتلا ةنيدلا ةابحلاو ةنايدلا ١

 : ةيثيدلا ةايحلا يف صاخ حوضوب روطتلا اذه ةعرس ادت

 دقو .ابكارداو ىلوألا ةينامورلا ةئايدلا نع ثحبلا يف ًادهج نويصاصتخالا لأي م
 عامتجالا ءاماع تامولعم : ةشاؤم فورظ « لازتالو « !ذه مهدوبجم تدعأس

 « ؟ريخا « ةنراقملا بيلاسأ دابتعا « ةبنسلألا مدقت. « لوالا ةينهذلا نع بوعشلا لوصأو

 ىلوالا ةئايدلا
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 « ةرفولا - ةينامورلا ةنايدلا نع سوردلا ىلع ًافقو تسيل فورظلا هذه نا ذا - < ًاصوصخو
 هتفرع يذلا يئانثتسالا ريمعتلل « اضيا يه <« ةنيدملا ةدوجوملا تادنتسملا يف « ةيبسنلا هلقا
 ىدا دقف كلذلو .تادقتعم نم اهسحي امع راتسلا «توافتم ءالج « ليلحتلا عقرب سوقطو ءامسا
 ةنايدلا ةسارد موبلا ىتتح اهبلا تدا ىتلا كلت نم « اهحوضوب « اعانقا رثكا جئاتن ىلا دوهجلا اذه
 . ًالثم ةينانوبلا

 ةينيدلا تاعزنلا نيب ةرثؤملا ةنراقملا « عانتقالا نم ديزمب ضرفب ام امور ريغ ناكم يا يف سيل
 نولوالا نامورلا هّملأ ءالؤه رارغ ىلعف .ةفلختملا موبلا بوعش تاعزنو ةميدقلا روصعلا بوعش يف
 ما ًايرشب لمعلا اذه ناك ءاوس « هققحتو لمعلاب محتت يتلا ةوقلاو ةيفخلا ةقاطلاو ةيويحلا ةوقلا
 نودب هل ةردق ال« انابحا روظنم ريغ وهو « دماج ءيش وا دي « لماعلاو : ناسنالا نع ًالقتسم
 بجوتي يتلا يه « اهضهانت اهريغ ةدارا وأ «نذا ةدارالا هذبف . اهلمعل همدختست قتلا ةدارالا
 اذا اهاذا لطبب ىتحو ةفطعتم تناك اذا هعفنت ىتح اهتلاتسا لواحي نا ناسنالا ىلع
 . ةرضم تناك

 « اومركي نا ىلا ننامورلا مقد ًايعيبط اليم رسفب « ايح رمتسا يذلا داقتعالا اذه نا
 فرتعا دقو . هلحارم نم ةلحرم لقا لب ال « لمع لقا « لامعألا هذه ريدت تيرافع وا ةلآك
 ةالص وا ةمدقت وا مارتحا ةكرحم اهوصخو تادارالا وا « ىوقلا » نم ىصحي ال ددعب نامورلا

 « ةوق » مرقتو « اهريغ لعفب لك أيو برشيو ىوقلا هذه نم ةوق لعفب عضري لفطلاف : ةريصق
 فروككتتو « باشعألا عزنو ضرالا بلقو فالسالاو ةيناثلا ةثا رحلاب اهريغو < ىلوالا ةثارحلاب
 « يلقعلا دادعتسالا اذه نا . خلا « اهفالغ ةبحلا يطعت ىرخاو « ةطنحلا عذج دّتقع « ةوق »
 ضعبل ةيزمر تايصاخ. يه تادرجم هيلأتىلا ةعرسب ىدا دق « مايألا نم موي يف شالني م يذلا
 ايدروكنوكل ىراكف : ًاديازتم اداتعا ةقيرطلا هذه داّعا ىلا ةفسلفلا روبظ ىضفا مث « ةحلآلا
 فرت ةنسلا يف ًاضيا ) ةيرخلا ) « 1رضطواسم » ساقربللو < ”1/ ةنسلا لثم اهدبعم ( قافتا )

 , خلا « م# ةئنسلا يف ( ةليضفلاو فرشلا ) سوتريفو سونوملو

 ضعب رامتعا نم هل ةياهن ال ام ىلا هتئرحجتو يم لا وه ام ممعت ىلا ةجودزملا ةعزنلا هذه عنمت م
 فالتخاب فلتشا دق اببتارم لسلست نا يبيدبلا نمو . امهريغ نم انأش مظعا « ىوقلا »
 تابوعص هفالتخاو لسلستلا اذه بابسا فاشتكا ريثيو . نامزلا فالتخابو ةيعاتجالا طاسوألا
 مدق دبع ذنم ابلعف ثلعف دق 2« ىرخأ ضقانتتو ةرات قفنت « ةريثك تاريثأت نأل « ةريبك
 . محتو بابترا ةرورضلاب هقفاري « هتلواحم ردجت اك « بيترتلا ناف كلذلو « ًادج

 تستنا يتلا ةيلصالا ايلاطيا بوعش مدقا نع ًائيش اوثرو دق نامورلا نوكي ال نا لقعي الو
 هجتت تادابع أشنملا اذه ىلا بسنن نأ زئاجلا نم هلعلو . « نييطسوتملا » عومج ىلا اهسفن يه
 انكم هسفن أشنملا حيجرت ودبيو <« بصخلا أدبم ىلا « ءامسالا ةفلتخم ةلآ ءارو نم « عقاولا يف

 ل



 داقتعا قيرط نع « ةسعارزلا تادابعلاب اهطابترا ناو ابس ال تاومالا ةدابع رهاظم ضعبل

 . ةيناث ةبج نم ًآدج- يعيبط رما « ءاقبلاو ديدجتلاب كرتشم
 « ةعبوزلاو رونلا هلإ « ريتبوج مسا ناف : نييوامسلا ةهآلاب نييبورواودنهلا ماهسأ لثمتيو

 امو .( بالا ) « رء/م»» ةسسن “ مسالا عفر ةلاح يف هيلا تفيضا يذلا سفز مسا ىلع يوتحي

 . هسفن أشنملاب لصتت ةلئاعلاو ( اتسيف ) لزأملا تادابع نا ًاضيا هيف بيرال

 « ىوقلا » بيرقت ةبغب ًاسظنت العف ةينانوبلاو ةيكسورتالا تاريثأتلا ضعب ثلمف ًاريخاو
 لوح كاذنآ ققحتي نا نم دعبا قافتالا نكلو . ةزيم ةيصخش ةملآلا ضعب ءاطعاو ةرواجتملا

 . ابلبعافم دعومو اهديدحتو اهتقاط

 « طق دحت مل « اهتوق نم غلب اهم « ةريخألا تاريثأتلا هذه نا « كلذ ىلا فضا
 مهب فرتعا نبذلا ةهآلا هدمع يف هانتمال درطم رثاكت نم « سوسحع لكش

 وا دبعمبو « هزيمب يدابع تعنب مهنم لك صخ' دحاو ريتبوج- نم رثكأ اوفرع دقف . نامورلا
 كولملا هل ماقا يذلا مظعالا ةنيدملا هلإ : نويسايس ةحهآ مسالا اذه لمح دقف . ًاضيا حبذم

 لايتال وا ( ةسقس» ) رابتال « ةينيئاللا نبدملا داحتا هلإو « لوتيباكلا ىلع ًادبعم كسورتالا
 ريتبوج كلانه ناكف « نويواعس ةحلآو ؛ يلالا لبجلا ىلع هدبعم هل ناك يذلا ( ةصانسل )
 ( ةعبوزلا ”:باهب» ) روقلوفو ( رطمملا 21:شبو ) سويسيلاو ( عماللا 1آددعئا#و ) سوشيسو

 « دعسلا بلجتتست ةملآو ؛ ( دعرلا 70»ه5 ) سنانوتو ( ٍليللا قربلا كة :مدبو ) سوئاموسو

 « ودعلا مئانغ اهيلع قلعت يتلا ةرجشلا هلإ 2 ( 7ةة/» ) سويدتيريف ريتبوج كلانه ناكف

 لبق ام دبع يف سأفلا ةدابعل رارمتسا هنا بلغيو « ةناوص هلثق يذلا هللا « ( ءهمنو ) سيبالو

 مفادملا وردا وىمم/م» ) روقايتوبورب ريتبوج كلانه ناكف « نريركسع ةمل آو ؛ خيراتلا

 « دراط ١» 72مميباوم»» ) روسلونيدو ( نييرافا «© فقوم د 5487 ) روتاتسو « ( براحملا

 موقن ناو ًاديعب دادعتلا يف يفمن نا انتعاطتسابو . ( رصتنملا 70ج ر روتكيفو ( ءادعألا
 . ةحلآلا نم ريثكل لئامم دادعتب

 م يذلاو « ايسايق طق حبصي مل يذلا أ مظنتلا دوبجم نأ < مث نم < حوضولا ضعب ىلع ودبي
 ناف . حضضوتلا دوبجم نع هسفن لوقلا نكميو . ًادج ةدودحم جئاتن ققح دق « ةثاملاب الإ لجتي
 دق مهنأكو نودبي « الماش اراشننا ةعببطلا يف يملإلا أدبملا راشتتاب مداقتعا لعفب نامورلا
 ةيصخش ءاطعإل «ةثهدم ىوصق ةعانتب الإ اومتهي ل مهف .ةمهبمو ةد"درتم يهافم نع أدبا اوضر
 « قراوف نم هزيجت ام ىلع « امجولوثمملا الو « هيشنلا الف . مهتايوه نم تبثتلل ىتحو مهتحلآل
 . بناجالا ذب ىلع اهئدابم اودلعت واو ىتح « ةيقيقح تاعانق وا تاجاح ممل ةبسنلاب الكش
 ايأ » وا « ىثنأ ما تنك ًاركذ » هذبك ةرذحتم اغيص مهتاولص ىلع اولخدي نا ىلع اوجردو
 يثدبم ضارتعا يأ ءادبا نم هسفن داقتعالا مبعنمو . « كيلع هقالطا رثؤت يذلا مسالا ناك

 ةئل1لا ددعت
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 الل « نيتطاوملا دحا لوبجم توص ءىبتي نأ موو ةنسلا يف هافك دقف : ديدج هلإ لابقتسا ىلع

 سويتوك ول واسناوك ول سريأل احيذم «رغتآ رابتعا امود « اوديشي ىتح « ًابيرق نييلاغلا لوصوب
 مهصئاصخ ىدحا“ريسفت نكمي ًاضيا !ذكهو . ( ملكتملا ) ( كثنو ةمونمتو هنن طمهاأو )

 . بناجالا ةحلآلا لايح « ةميدقلا بوعشلا يف اهل ريظن ال يتلا « مهتيلباق اهب ينعأ « ةزرابلا ةينيدلا
 يأ. « ينامورلا ليوأتلاب د هوم انة برتش ةرد نيلمتم « براقت لكل نيدعتسم ارناك دقف

 ادادعتسا لقا ةيناث ةبج نم اونوكي مو < ينجالا هلإلا يف « هنودبعيو هنوفرعي هلإ فاشتكا

 هلإلا اذه لخدي هلإ ' را لئام هلإ نع مهنوز يف اوثسبي نا نود ىبنجالا همساب ديدجلا هلإلا ينبتل

 . (نويتتاملا) نوزلا يف ديدجلا

 اهددع بدسد امبرو « ةميمملا ةيفخلأ ىوقلا هذه ددع عافترا نم نكن ايم

 فا نمؤنلل ثدح دقف « اهعيجج ائاضرا يف نمؤملا ةيغر نود لاح يذلا
 لكف : يفطاعلا روءشلاب انه دوصقملا سيلو . اهبحي نا هيلع ليحتسملا نم ناك هنكلو : اهيشخ
 . اهل عوضخلا بجوو اهليصافت تد"دح سوقط ىلع رصتقا دق ءيش

 مايقت يتلا ةوقلل اهركم ايرحس اعباط لصالا يف تدترا دق سوقطلا هذه نا يف بيرال
 ءوجللاو تاودالا ضعب لامعتسا ناف : ًايلك اهنع عباطلا اذمه لزي لو ٠ ابلجا نه سؤقطلا

 دئاقلاك « يسيئرلا صخشلا ىتحو « سوقطلا يف نوكرتثملا هيدترب ركنتلأ سابل ىلا يرارطضالا

 ( ةيقيقح ىقر ةباثم اضيا تاواصلا ضعب ترمتسإو ايه رخآآ ريسفت ال «رصنلا بكوم يف رفاظلا
 هذه نا الإ . اهتاك نم ةماك ةيأ ليدعت ىلع « ماتهاو ةيانع لك الإ « اهاوس يف اورساجتي مو

 نم اهقفاري أم عم « عرفتت يتلا ةينوئاقلا لوصالاب اهلمي يف طبترت « اهمهف عيطتسن نيح « سوقطلا
 و تاءاعا نيب ةشهدم ةقباطم ًانايحا دجنل انناو . ًاضيا رحسلا نع « غبصُو تاءاميا

 : ةناردلا ةسراممو يندملا نوناقلا ةسرامم يف « ىرخا ىلا سوقط نم ًانايحا اقن تلقن « ةلئام

 « ةقدلاو ةنامالا يف ةياغ « ذيفنتك يأ « ةملآلا وحن ةلادمك رخنآ ءيش لك لبق ديتعت « ىوقتلاف

 هبلطن ام ةباجتسال مهليمتسن ىتح « مهيضري هنأب نيقبلا لع لعن امو مهل بجوتم وه ام لكل
 ةقفص ىوس سيل رذن اهقفاري ةحيسذلاو ةالصلا نا « نابحالا بلغا يف « كلذ ىلا فضا . مهنم

 امس < نك أ نود لرؤحلا تاماكب « هيف نما ربعي « لجالا ةرشؤم

 . هستلم باحتس نيح هذيفنتب دهعتي امسو هسمتلب

 ةليسو لك مدختسي هفعض يف « ناسنالاف : ةينامورلا ةنايدلاب اصاخ موبفملا اذه سيل لجا
 [ذه لثمب « ىرخا ةنايد ةيا يف «زربي ال هنكلو . ةعبمطلا ةقئافلا ىوقلا "رش نمأي هلعجت هيدل

 . لومشلا اذهو حوضولا

 ىحلا اهل ناك دقف « ةديقع ةيا ضرفت مل ةلودلا نا عمو . صاخ دعت ُكلانه ناك

 'ةيغب <« رخأتم دبع يفو «ًاضرعالا قحلا اذه مذختست م اهنكلو . هتبقارم يف

 نحنو . أدج ةفلتخم ًالاكشا .دبعتلا اذه ىدتزا دقف كلذلو . ةرطخ اهتربتعا يتلا تادابعلا عنم

 ةحلآلا ماما ناسنالا

 ةيلئاعلا ةتايدلا
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 « بسحف نامورلا دنع ةدمج ةفرعم اهفرعذ ائثال ال ةيلزنملا ةدابعلا رهاظم يف اصوصخ هدهاشن
 . رخآآ بعش يا دنع اهنم انأث مظعا مدنع اهنال لب

 ما ديطولا ةيئامورلا ةلئاعلا مظنت ةدعاق يه لهو 9 ىرت اب ًالولعم ما ةّلع تناك لبف
 هقطنم ةوقب « جنالوك يد ليتسوف ذخا دقل 9 ينيدلا ديعصلا ىلع قياسلا ٠ مهدوجوو ساكعنا
 ابمايضناب ةئيدملا تنوك يتلا ىلوالا ةيلخلا كلذ دعب ةلئاعلا نم العاج لوالا ريسفتلاب « ةفورعملا
 ريسفتلا ىلا «ودبي اك « ايبسن ديعب نمز ذنم ليق ةقحاسلا نيدقانلا ةيرثكا نكلو .ىرخا ايالخ ىلا
 يف امهنم ىوقا ةمواقمو ةيوبحب تْساج دق ةدابعلا هذه. دراف « رمألا نم نكي اهمو . يناثلا
 . ةيمسرلا تادابعلا

 «هران ءىفطنت اليذلا يلزنملا دقوملا ىوس ابحيذم نكي مل يتلا « ةيلئاعلا اتسيف ةدابع تمزاتسا
 ةلئاعلا بر هل مدقيو © صقارلا ببللا هنم علدنمف « ةنيعم تاعاس يف نيبارقلا هيف ىقلت يذلاو
 يذلا ةلئاملا « نج » ةدابع ضيا تمزاتساو . هتدالو لاح هلفطو ابنهم هجاوز لاح هتنيرق
 ةيرذلل ةيومحلا ةوقلاو دودجلا مور وهو « دقوملا برق طئاحجلا ىلع ةموسرم ةيح هلثمم ام ابلاغ
 ةداسعلا لمهت لو . « نونوج » يه ةيماح ةملإ ةلئاعلا ةبرا ناك انيب « ةلئاعلا بر يف ةدسجتملا
 ةباكم نم مهمسا قتشا نبذلا ( 2ةهم/مو ) تببلا ةهلآ نم ءادتبا «هتاتحو لزنملا « ىوق » قش
 : كالمالا ةآ ( رورو ) « رال» لا ايس ال جراخلا نم ةآ اهيلع لسد دقو . ( نملا ) مرد
 .يلئاع « رال » دوجو ديأتي ثلاثلا نرقلا رخاوأ نمت

 فعضالا ءزمللا تناك « ودبي ام ىلع مهتدابع نكلو . ىتوملا ىسنتل ةيلذأملا ةنايدلا تناك امو
 اوربتعا مهتكلو . ابسيئرو ةلئاعلا نج ةدابع يق « نيندا دودجك « اوكرتشي مام 2 اهبق
 . ضرالا تحت مهتماقا حيضوت ىلا ةجاحت هووذ رعشي ثا نود « ةضماغ ةامح يف نيرمتسم
 رخأتم دبع يف ربظ يذلا <« « 32م5 نأه » مسأ ىلع دقو « نيبارقلاب مُواِضرأ مهملا نم ناكو
 لاو( رورممو) «فرال» لا «نيرختآلا ىتوملا لامها اما . مُواضرا نكما نيذلا ىتوملا « اببسن

 لزتملا نم مهدرط مث نم اولواح : نيذؤمو نيقلق « ضرألا ىلا نودوعي مهلعج دقف « « رومبل د
 ايئامور نراك كلذ لك نا يف كشن انلمجي ببس نم رثكا كلائهو . ةصاخ تالافتحاب
 برستي م كسورتالا ىلع ذوحتسا يذلا رحفلا تا ىلا ةراشالا ردجت اماو . لصألا يف اقح
 , ةداعلا هذه ىلا طق

 ةملزألا ةدابعلا قفار دقف « حالف ةابح ةيداعلا مدقلا ينامورلا ةايح تناكال
 دئاصحلاو روذبلاو يشاوملا ىلع ةظفاحملل ةدعم « كالمألا ةعفنمل ةدابع ةرورضلاب

 نع ةققد ةديدع لصافت «ةعارزلا نف يف « نوتاك ١» ثحب يف“ ددصلا اذهب « انيدلو , اهراهدزاو
 فاوطتو ابتيدأت بجاولا تاواصلاو اهيدقت بجاولا حئابذلاو اهب لافتحالا بجاولا دايعالا
 هقفارب نا بحي ةيعارزلا ةايحلا لامعا نم لمع لكف . كالمألا لوح هميظنت بجاولا تاناويحلا

 نيحسالفق ةنايد

 انين



 ءاعماو ذيبن ةمدقث « فاطقلا لبق « ناكملا هلا بضغ ةئدبت لواحي وا هحاجن سنلبي ينيد لمع

 «سوئاج » ل امهنم لك ىلا فاضي ىواحلا نم فلتخم عونو روخمو ليبنو < « سيريس » ل ةريزنخ
 ناكو . خلا ؛ ريزنخ ةيحضت ©« ضرالا ءابحاب عورشلا وا ةباغلا رجش فيفخت لبقو ؛ ريتبوجو
 ناك كلذب هنكلو . ةيلئاعلا ةدابعلل ةلثاعلا برك « دارفألا نم درف نيبارقلا هذه مدقت ىلوتي

 هبجاوب موقي نيح لضاف نطاوم هناب « نوتاك » عنتقا دقف : يعاجا راهدزألا يف مبسي
 . لضاف ك”المك

 تأت ل لجا . اضيا ةيمسرلا ةنايدلا ىلا اقيمع ابرست ةيعارزلا لغاشملا تبرست ةبناث ةبج نمو
 ريتبوج ركذ ىلع « ( لام ) « امون » كلملا ىلا اهديدحت بسن ىتلا « امدق تامانزورلا دعبأ
 « تلثم دق اهريغو ةمانزورلا هذه اهتظحل ىتلا دابعالا نمربكالا ددعلا نكلو ؛ يلوتيباكلا
 ةايحلا نم ؟دابعأ « ةدابعلا عوضوم ةهلآلابو « اهريسفت انثكمي نيح اهسوقطو « اهديعاوب
 اهيف اوكرتشا وا ميدقلا ذنم ةايحلا هذه يف ةحلآلا ماظع نم ريبك ددع كرتشا دقو . ةيفيرلا
 ذيبنلل دامعأو ةمركلا هلإ ( رتنصن/» طراز ) « ديل ريتبوج » كلاثه ناكف .ام ةروادم

 مسا قتشاو . رحبلا هلإ ودغي نا لبق مسيانيلا هلإ ( 37م6 ) « نوتبن » ناك دقو . ديدجلا

 7/6578 « سرام» ناو , « ةعوررملا يضارالا 0 ينعت يئلا هام ةماك نم 5/76 « نررتاس »

 رودلا اذه نود سيل رودب ةيادبلا يف ماق دق < برحلاو شيجلل اهلإ ةياهنلا يف ريتعا يذلا < هسفن
 فاوطتب « ريبطتلا » تالافتحا هلجأل تميقأ نم وبف : هليصاحبو يعارزلا لمعلا ماحك انأش
 ةريثكدلا اهتاملك ًادروم « ًاضيا ةالصلا فصو اي « نوتاك » ابفصو « ىربك ةحببذ هبقعت يرئاد
 ثراوكلاو بيرختلاو ب دجلاو ةروظنملا ريغو ةروظنملاضارمالا دعبتو درطتو عنمت ناد قيقدتلا

 .« ... كلفلا تافآو

 نا بجيو ؛ نيحالفلاو تالئاعلا بابرا ةنايد رخلآ ءيش لك لبق يه ةميدقلا ةينامورلا ةنايدلا
 ثدح امور يف ايعاتجاو ًايداصتقا ةئكاحلا ةقبطلا ةايج «'ًاديدم انمز « هيلع تناك امب انه ركفن
 هسفن تقولا يف تناك اهنا اضرع سيلو .اهسيئر لوح ةعومجم ا ةلئاعلا رارمتساو مايق كلمتلا حاتا
 يف تغلب دق رعاشملا هذه نأب انفارتعا عم « اهيف فشتكن نا محتلا نم سيلف : نيبقوقح ةنايد

 وا « ناموتحم امهالكو « عقاولا مهفتو حلاصملا ىلع صرحلا « ة”وقلا نم ةصاخ ةمجرد بعشلا اذه
 ءابعا نولمحتي ةيلئاع لتك ءاسوؤرو نيكالم يف « ةراحلا ةيفوصلا رهاوظلا نم ةيعبط رثكأ هلقأ
 ابعم لدبتتو رشبلا سفن لدبتت ي ةريثك رومأ لدبتت نا بجوتملا نم ناكف . ةبلوؤملا
 . ةفينع ةمواقم لدبتلا تمواق دق « ددلقتلا اهيلوي يتلا ةوقلا لعفب « ةنايدلا هذه نكلو ؛ مهتئايد

 « ددج ةهآ ينبت نع فكت ملو « ًاريبك ًاددع نيريثكحلا ةملآلا نيب ةنيدملا تنبت
 سطسوغوا ىهاتيسو . دحاو ميدق هلإ نع يلختلاب « لاح يأ يق « ىضرت نأ نود

 نا انل زاج ةطيسبلا حباذملاو ةميلسلا دباعملاب انركف ام اذاف : امور يف ًادبعم ملال .ءاثب داعأ هنأب

 نانو



 مماب اهدايعأب لفتحيو اهنمؤي نم ةيمسرلا تادابعلا هذه ىفتقا دقو . دج ًاعفترم ًاددع ليختن
 نوثراولا مه نيذلا ةاضقلا ىلا « ةينانويلا ندملا يف 5 < ءبعلا اذه نم ريبك بصن داعف , ةلودلا
 ميدقتو ظحلا عالطتسا قحايس ال « ةميدقلا ةيكلملا اهب تعتمت يتلا ةينيدلا تاطلسلل نويسيئرلا
 تروُماد ةئبك قيرغالا ىدل ناك انيب نكلو . هدبقت تلا روذنلاب دبعتلاو روبملا مساب ةحيبذلا
 . مهنم ريبك ددع امورل ناك « نولبلق

 ةفص لك نادقف بمسب هديدحت ًادج بعصلا نم عقاو ىلع يوطنت « ىومه معو » ةلك نا
 ام اذاو , تاءانثتسالل ًاناكم حسفي نا بحي هسفن يلسلا ديدحتلا نا لبال . ةيقيقح ةكرتشم
 وا اسوريلكا اوفلؤي مل هءاضعأ نا لوقن نا يفكي «ةروطخ تاءانثتسالا هذه لقا انلممأ نحن

 مهقفارت نيسركم مهعيمج اوناكو .ضعبلا نع اهضعب ةلقتسم تبقب دق مهتاعامجف . ةينونبك ةئيه
 نود ةيداعلا نطاوملا ةامح هسفن تقولا يف اوشاع دقف كلذ عمو . توملا ىتح ةيتونبكلا مهتفص
 دحل ةدايق يلوتو امور نع بيغتلا ىلع «الثم « مهمنرب دق يذلا يماسلا مهطاشن فاقبا
 اوماق دقف .ةحلآلاو ةئيدملا نيب ءاطسو مهنم لعجت لو « ةلغاش نكت مل مهفئاظو نا الإ , شوبجلا
 ةيناث ةرم لوقلا ردحي هنا ديب .ةماعلا تاطلسلا ىدل نيبنيدلا نيراشتسملاو نيبّقلا رودب اصوصخ
 ينامورلا تونبكلا لثم دقف . ءاضعألا ةفاك ىلع اما قبطني ال تادبكأتلا هذه نم يأ نا انه
 اهرداصمب ةفلتخم تايغر تباجتساو ةفلتخم خيراون يف تربظ يتلا ةقصالتملا تاسسؤملا نم ةلسلس
 ناكف :ماع روطتل عضخ. دق هتاثف عبمجم تونبكلا نا لوقلا زوجي ال لب ال . اهميظنتو اهتدابمو
 , هنم اهضعب صلت دقو « اهل انت تلا تائفلا نم لك يف ةصاخلا هتعرس روطنلل

 نع نيزجاع انارن « ريبكحلا اهددع ىلاو ةيتونهكلا تائفلا يف عونتلا اذه لثم ىلا رظنلابف
 . ةلثمألا ضعبب يفتكن كلذل « الماك اضارعتسا اهضارعتسا

 تايحالصلا ىلع ( مودت ةوعمنا» ) 4 ؛ايذلا كتم » ظفاح , ىدرف تونبك كلائه ناك
 اذه سيلو : دايعالاو ةسدقملا مئالولاو حئابذلا ىلع ف رشأو . ةاضقلا ىلا لقتنت لل يتلا ةينيدلا
 مهنم ةثالث مدخ دقو ؛ نيعم هلإل مهنم لك درفا ًاصاخ انهاك ١٠ كلانه ناكو . ليثُت رود ىوس
 3 111 دلايد طيح 1210 'نربوكو “ رامو .« ريتبوج « ايظع ًافإ
 ةيدابع ممارمل « ةنهاكلا » هتأرما تعضخأ اك < عضخا هنكلو « ةميظع داجمأب « ريثبوج نهاك
 الأ بجيف . اهريسفت ىلع ضومغلا مخي ام ابلاغو أشنملا ةيدق اهلك « دقت فلألو ادج ةمزام
 وا ةيناتك سالم يدتريو ًارمتخم انيحط وا ابارش كلهتسيو ةمركلا بالشيو بالبلجلا سمي
 . خلا « اتيم دهاشي. وا احالس ىريو ناصحخلا يطتمي وأ سيو « ةقلح وا ةدقع يتقي امم اهريغ
 « ىروبجلا دبعلا رخاوا يف « ةفيظولا هذه نأ فيك < دبج نود « تامرحلا هذه ٌةدش رسفتو
 نيذلا فارشألا نيب اهيلا حشرم مدقت مدع ببسب نرقلا عارا ةفالث ةلبط ةرغاش تيقب دق
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 طش رودي ًاضيا نو نهناف « ةئمه يف نمظتنا دق ( 7هماهلمو ) تايلاتسفلا نا عمو

 تناكو « « ىمظعلا ةيلاتسفلا » « نهادحا نبسئرت تس نودغ مث ءدبلا يف ًاثالث نك . تانهاكك
 لعتشت كا بجي ىلا « ةئيدملا ةامح زمر « ةسدقملا رانلاب ةيانعلا ىلا هامتتالا ةيسيئرلا نهشمبم

 دبعملا يف نمقيو « ىربكدلا تالئاعلا نم تاريغص نيختني نكو . « اتسيف » دبعم يف رارمتساب
 نأآل هتفلاخم نهضرعت فافع رذن « ةبناث ةبج نم « نيدؤي نكو . لجر يأ هجلي الأ بحي يذلا
 . وبخت اهكرتتف رانلاب ةيانعلا نهنم فلكت نا يفكت طوسلا ةبوقع نا لاح يف تاّسح نفدت

 . جاوزلا نعطتسيو ةماعلا ةامحلا ىلا ندعي نيثالثلا نس يف « نبنكلو

 لافرألاو ( ىولاونع ) نيبلاسلاو ( دروع وسعت ) كريبوللاك « تاب وخالا ضعب ءاضعا اما

 تاقابسو تافاوطتلا مزاتست ًادج ةيدق اهسوقط دابعاب اولفتحا دقف « خلا < ( مامن: )
 ىلعو , ةيداعلا ةدابعلاب طبقرت « ةقيقحلا يف « مهتالافتحا نكلو . يناغألاو تاصقرلاو ودمعلا

 ال يتلا سوقطلاب مايقلل اءاضعا ضعب دافياب يفتكت انهاكو ًايضاق نيرشعلا ةئيه ناف كلذ ضبقن

 ةدهاعم الو )2 ينيدلاو يناسنالا نوناقلا دعاوقل اقافو ةنلعم يأ )2 ابنودب )20 ةيوقتو ةلداع » برح

 رخآ لمحي انيب ودعلا ضرا يف امل سأرال ةلبن ةوقب مهدحا يقلي برحلا نالعالف : ًاعرش ةلوبقم

 . ةاضقلا دحا اهابا هلاسب لوتيباكلا نم ةعومج ةسدقم ًاباشعا

 نوعومجلا رابحالا « ةبحلإ ةوعد لعفب « اهي موقي يتلا كلت اضيا ةيفرظلا سوقطلا ىدعتت الو
 ١١ نم ًاريخاو « ثلاثلا نرقلا نم ءادتبا ةعست نم مث « ًالوا ءاضعا ةسخ وا ةثالث نم ةئيه يف
 فئاطظو نم ءالؤه قلطنا . ( طوب وتم ممدعتسسبص ) < مظعألاب ربحلا » مهسئري « اليس ذنم

 ىنعملا اذه ودبيو « « روسجلا يعناص » ىنع مبمسا ناب هلك ممدقلا خيراتلا فرتعاو ةعيضو
 رسجي ةيانعلا ةمهم دبا مهيلا تدنسا دقف . نيرصاعملا ضعب ددرت نم مغرلا ىلع ابجاو يقاقتشالا

 بشخلا نم ينب هنا بلغيو « دبيتلا رهن ٍتفض لصو يذلا « ًادج مهملاو ديحولا « « سويسيبوس »

 « ديلقتلا سارح فصم ىلا نومسي مبلعج هلبحن اروطت نكلو . ةيندعم ةعطق ةيا نود طقف

 ةصاخ ةروصبو . يمسرلا دبعتلا يبقارمو يمظنمو ينيدلا نوناقلا ةاضقو « ةمظنألا يرسفمو

 ةاضقلل ةمزام ةيلكشلا ءاطخالا لوح ةئيهلا مسارم تناكو ؛ تايلاتسيفلا مهسيئربقار
 ربحلا » بقل لمحي هئافلخ عيمجو سطسوغوا كسمتي نا نذا يعببطلا نم . نيرخآلا ةنبككللو

 ىلع رابحالا ةطلس مدقت نا ىرن « يروبملا دبعلا ىلع مالكلا انرصقا ام اذاو . « مظعألا
 كستلاو رطخلاب اهتطاحإ يف اضيا مهسا هنكلو « اهيلا ماظنلا لخدا دق ةينيدلا امور ةايح

 . تايلكشلاب طرغملا

 قيبطت «رشع ةسخ نم مث « ةعست نم مث « ةثالث نم ةفلؤملا نيفارعلا ةئيه .ةمبم تناكو
 ةطساوبو كلفلا يف ةددحم ةعقب لخاد رودطلا ناريط ةيقارم بجومب ايس ال « يلؤافتلا معلا ديلاقت

 تناك اذا ام كنوفرعي مهنا ثيح نمو : نيفارعلل ةيزمرلا ةراشلا ىسما يذلا ينحنملا بضقلا

 اتيان



 لامفا ةفاك مدقتت نا بحي مهءارآ نراف « ةقفاوم ريغ ما ةقفاوم ةفالا تادادمتسا

 . ةماعلا ةامحلا

 نييصاصتخاب « اهديك اميس الو « اياحضلا ءاعما ءارقتسا قيرط نع « ةفارعلا تطبناو

 نم كسورتالا نع ربت ربتشا ام ببسب ايرورتا ىلا مهتيبلغاب نومتني م5 مسأ مييلع قلطا

 . هب ظافتحالاو معلا اذه ناقتا

 بيغلا تافاتهو ةيسقطلا رماوألا نم ةعومج عابتإ كسورتالا كولملا دبع يف دملقتلا لحا
 بتك »م ىلع ةظفاحملا ةغبو ٠ ةينانوي ةقطنم يف يا « اهناممك يف ا موك ةفارع نع ةرداص

 تمظن « اهريسفتو -- حوشلا سلجم كلذ ىلا ةجاحلا رربت نيح - اهتراشتساو « هذه « ةفارعلا

 مويلا راشي ناك « اليس ذنم ١١ نم ًاريشاو « ميارلا نرقلا يف ةرشع نم مث « نيوضع نم ةئيه

 يتلا تالافتحالا سؤرت نوفلكي مبف . مددع رحذ عم « مئابذلاب نواقلا » ريبمتلا اذهب

 ًالاعف ًارود ةئدهللا تطعا بتكلا هذه ةطلس ناو , بتكلا ةراشتسا دعب ابب ًارما نرودصتسي

 , امور ىلا ةينيللا سوقطلاو تادابعلا لاخدا يف ًادج

 ناببتل فاك وهف . ينامورلا تونبكلا ضارعتسا يف كلذ نم دعبا ىلا نيهذن ال 5

 ظنت يف مهضعب.بلتحا نينثلا ةبترملاو ةيمهألاو اهبعونتو ةيتوئهكلا تائفلاددع 02
 امور يف اهب انتقرغمب نكلوبو. ينالوا ةدملا يق ةاورج هيش تاييسإللا هذه لثع تناك: ةئيدملا
 اك « انضرعتسا امم تونبكص نم رثكال ناف : ينئامور راكتبا اهنا اهنم جتنتسي ب ال « انيأر ام ىلع

 اينامور نوكي دق. امو4رظنلا تفلي ام اما .ةيلاطبالا وا ةيكسورتالا تاداعلا يف هلوصا < ممجرن
 هبعلت نأب ةنيدملا اهل تحم» يذلا رودلاو اهذوفن تائفلا هذه ددعت نم مغرلا ىلع “ وبف « اقح

 لالخ اهل ناك دقف « لاح لك ىلع ؛ رخآلا اهدحا ناعقاولا ناذه رسفيو : تاذلاب اهتامح يف

 نمو « ةبقيقح بذاج ةوق « يروبملا دهعلا رخآآ ىتح اهرثكال ةبسنلاب مودي « ليوط نمز
 ةيئانثتسا ةبها «داجمألا بتارم يف امدقتم دعب نكي ل يذلا « رصيق قلعي نا دج يعيبطلا

 نم ةفيظو لب « بقل درجم هل ةبسنلاب « كلذ نكي ملف 4 « مظعألا ربلا » بقلل هحيشرت حاجنل
 نمز يف « هيلع بجوا يذلا ءيشلا « الاس » ناك يقيرفالا نوببيش نكلو . ىلوالا ةجردلا
 .نم دئاقل اقح جعزم بجاو وهو « رخنآ ىلإ ناكم نم 'لقنت نود ًادحاو ًاربش ىقبي نأ « دبعلا

 ءالببنلا ىعس © يسلجلا ماظنلل يبهذلا دبعلا يفو ..ةفارعلا بقلب نورشيش ىهابت دقو . داوقلا
 ىلا اوعاطتسا نيح ةدحاو نم رثكا اهنم اوعمج مهنا مهنم غلب دقو « تؤنبكلا فئاظو ءارو
 تاباتكلا يف ةيانعب ركذت « ًاداجما » « ءاضقلا بصانم نأش « ماهملا هذه تناكو . ًآليبس كلذ
 « ةيادبلا يف اهبلغا ناكو : بصانملا يف مهنم نيلحارلا بلأت لحارمب هونت يتلا « ةينيبأتلا ةينفدملا
 ةنسلا يف « ؟رصن بعشلا ةماع ثررعلا دقو « قا رعألا لع انقر © فيا ءاضقلا بضانم ذاع

 مهنم ةسمخ يمتني نا ىلع « ةعست ىلا اًماضعا ددع عفري تائيطا باوبا اهل تحتف نيس <« ٠٠"

 انفحلا



 ىلا « ةيربحلا ةمرهلب قلعتي امف هلقا « كلذ ىلا ةفاضالاب ةسعشلا ةكرحلا تفدهو .:ةقمطلا هذه:ىلا

 ىلوتي نا « يلاثلا نرقلا رخاوا يف « تضرف دقف : ابسفن ةئيهلا ةطساوب نيمعتلا ةقيرط ريدغت

 ام اذاو « ةنهارلا نيثالثلاو سلا لئابقلا نيب « ةعرقلاب « ةلسقت رشع ةعبس باجتنا نونطاوم ا

 باختناب حمستل بسانملا تقولا يف تءاج دق 8 ةئسلا يف هتداعا ناف « حالصالا اذه البس ىغلا
 , مظعا اربح رضيق

 ةايحلاف . ةيروبملا ةتيدملا هيدترت يذلا قيمعلا ينيدلا عباطلا حوضوب انل فشكي كلذ لك
 ةلئاعلا بر لمح . مهسفنا لاجرلا هب موقي ًادحاو الك اتفلأ دق اهبف ةينيدلا ةايحلاو ةيسايسلا
 ةربخي دحاو نآ يف ىلحتي نا ينامورلا لوؤنمملا ىلع كلذك بجوتو . ةيلزنملا ةدابعلا ةوؤسم

 ماعلا نروناقلاو يندملا نوناقلا ىطختي نا ينوناقلا هماع ىلع بجوت اك « ةيساس ةربخو ةيليد

 ديزملا اوبستكا نيذلا نا ١» : قحم كلذ ىلا رظنلا نورسشيش تفل دقو . سدقملا نوناقلا لمشدو

 ةنايدلا يرسفم مسوا نا م « ةنايدلاب ماهالا نوفلكم ةلودلا نوؤش ةرادا نسح يف دجلا نم

 ةهآلا فطعتل اهتمظعي ةنيدم امور نأب داقتعالا مع دقو . « ةلودلا ىلع ةظفاحلا نوفلكتم اماع

 , هاطختي نا نود « بولطملا دحلا اًمئاد غلب مهتابلطتمل ءاضرا « ةهازن لكب « هلباق يذلا

 . « ةههآلا عم حلصلاب » يعد ام وا « نزاوتلا وه ىلعألا لثملا

 ةحآلا ناف « دحا اي عي /ةيرسشب ةئيطخ لعفب « لتخا نا ثدح ام اذاف
 م يذلا لوالا اهموبفم بسحي « ةريخالا هذه وطنت لو . « تازجعملاب » حلا مءايتسا نوربظب

 عيطتسي رسفم نم سدلو ؛لبقتسملا ىلع ةيعيبط ةلالد ةيأ ىلع « ثلاثلا فلألا رخاوا لبق لدبتي
 « ناضيفلاو « ةقعاصلا « اهلك لب . نذا ةديفم ةزجعم الف . هب ءىبنت ال ايقتسم اهيف أرقي نا
 دوعصو « دبعملا يف لاثمتلا ةكرح. وا قرعو « ةقلخلا بيرغلا خسملا ةدالوو « ةراجحلا رطمو

 اهب مدقتف . يملإلا بضغلا ىلا ؟ يعيبطلا رومالا ىرجم عاطقناب « ريشت . خلا < ممطسلا ىلا روثلا

 وا رابحالا ىلا أجليف هماع يف كشي وا تاررقملا ذختي يذلا خوبشلا سلجم ىلا ًاريرقت ةاضقلا دحا

 مهتبوجا رظتنيو « اياحضلا ءاعما يعلطتسم وا ةفارعلا بتك ةراشتسا رما اهيلا لوكوملا ةئيحلا

 ! مالو لكشت نا رتكتاو ربطت تالاقتسا ةماقاب رماوالا ردصت اذكهو . اهيف لوادتلا
 . حلصلا ديعتو تازجملا

 ًاقافو متي ءيش لك نا ذا ©« ضقم ريغ مزأت تارتف بنحت ليبس يف « لضفالا نم ناك

 تاسجاو ةفاك ةيدأت ىلا للم تودو ةيانعب هابتنالا «هركتسم لب «ةشهدم ةمزاح تاءارنحال

 هددح يذلا هماظن ماع دبعم لكل ناكو . كلذ ىلإ تاطلسلا تفرصناف . ةحلآلا وحن ةعاملا

 ةجيتنلا تناكف .ريسفتلا تابوعص يف رابحالا لصفو «ددجلل يقيقح « نوناق » و ءامدقلل فزملا

 اهوميقي نا نم دعبانيرصاعملا ءاماعلان | !؟ «ابميف نع دمعي نمز لنه ولت « دع ال ىمحت ال ًاسوقلو

 . لضفا ًاميق

 ةماعلا ةدابعلا



 ةحببذلا نا يف بير نم سيل .اهلإلل ءاذغلا ةمدقت يأ « ةحبيذلا «|ىلوالا ةجردلا يف كلانبف

 ةنسلا يفف . رختآلاو نيحلا نيب روبظلا ىلآ تداع دقو . ةميدقلا روصعلا يف تدمتعا دق ةيرشبلا

 «ناجوز نفد « ةفارعلا بتك ةراشتسا دعبو « اناك » ةثراك هتراثأ يذلا قلقلا ريثأت تحت « 81

 «ددصلا اذهب < 71/6 - ]مع ءفمل تيت د دكأ اماذاو «ةايحلا دبق ىلع نالازي ال « يلاغو ينانوب

 نا ديب .طقف لافتحالا قئارط ىدحا هتظحالم دصقي دقف«قالطالاىلع ايئامور سيل »سقطلا نا
 ةيبشخلا صاخشالاك ةعادخ ر هاوظب « مومعلا ىلع يفتكا دقف . ةيومد تسيل ةيرشبلا اياحضلا هذه

 تاناويحلاىوس حبذي لو.( :4ىفمو )هيجرالا دبع ءانثأ دبيتلا ربنيف اهب يقلأ يتلا .نيرشعلاوةعبسلا

 ناويح - نسلاو سنجلاو عونلل دوعي ايف هدبلاقت لافتحا لكلو هتاليضفت هلإ لكلف , ةراتحنلا

 يفف : ةزجلا فاطمناو نوللاو - هتدشأ غلب وا «يلفسلاو ايلعلا هنائسا تتبن.وا < ًاعيضر لازيال

 ريزاخ اهماوق ةحببذ « سرام ١» ضرف « ةئلتخم كررط يف ىرج يذلا ماعلا ريبطتلا لافتحا

 زبخلا نم لاكشأب تاناوبحلا نع ةضاعتسالا ىلع « دارفالا ناش « ةلردلا مددقت ملو . روثو ةجععنو

 تايولحو نيحطو لبانسو روهز « اضيا ىرخأ نيبارق اهقفارت اهاياحض نكلو . عمشلاو

 هلإلا دبي مل اذا الإ 6 لاح لك ىلع « ةميق نم كلذ لكل سيلو . خلا ذيبتو لسعو بيلحو

 ًايلج اهراصبإ نويصاصتخالا عيطتس يتلا كلتك « ةقفاوم ريغ ثاراشاب ةداضم ثادادعتسا
 مايقلا يف لامها وا أطخ يأ بكتري الأ « كلذ لك قوف « [دج مهملا نمو . اياحضلا ءاعمأ نصجفي

 نيرضاحلا ىلع بجوتي انيب : روذنلاو تاولصلا يف غيصلا ضعب مادختساو تاءامالا ضعبب

 لمعلا نالطب ىلا رحض نا طورشلا هذه دحأب لالخا لقا نأش نمو . قلطم تمص ىلع ةظفاحملا

 , هتداعإ بامحاو

 ةسمخ ركذ درو دقف . رابحألل اهديدحت رمأ دوعي يتلا « ةلقنتملا وا ةتباثلا « دامعألا كلاتهو

 « لخدتلا نع ةلودلا مجحت الو « انيلا تدصو يتلا ةيباتكلا تانانزورلا يف أدي نيعيراو
 عونب دايعالا ددصي سوقطلا تعونت دقو . اهنم ليئض ددع يف الا « دارفألا طاشنب ةيفتكم

 ةريثك ىرخا ةلثما نيب « الثم ذخأنلف . ريسفتلا ةقيقدلاو أشذملا ةفلتخلا مسارملا ةفعاضم صاخ

 « ايريوكالا د دنع يف « لوألا نيرشت ناصح » سوقط ؛ يجاحالاو زاغلالاب ىنغ هنود تسل

 نميألا ناصحلا ديج دقي . سرامل ماركا : ربشلا اذه نم رسشع سماخلا يف اهب لفتح يتلا
 هسأر عزانتي يذلا ناويحلا صاخلا سرام نهاك حبذي « نبخ نم ًادقع قبسلا ةزرحم ةبرعلا يف
 مظعألا ربحلا لزتم ىلا بنذلا نوؤادعلا لمحي « كاذ وأ ءانبلا اذه يف هتابثا ةيغب نيتلحم ناكس
 عم مدلا نم ىقبت اب تايلاتسيفلا ظفتحت . هيلع همد طقاستي ىتح دقوملا قوف هنوعفري ثبح
 هسفن دامرلا اذه نرا معلا عم « رغنآ دبع يف ةحوبذم تارقب نم ةجرختسملا نالحلا ذامر
 بجوتي ناح لبجلاب رارقالاو ددرتلا نم دحا بجعي نلو . ثلاث دبع يف يشاوملا ريبطتل بشتسي

 . له لثم ىلع سوقط ريسفت

 . اهيف يه يرحت ينل هايعألا يف « انابحا ديح لاو  يسيئرلا دبشلا باملأل تنلا

 ايي



 مث « ةيدايتعا ريغ باعلاك اهروبظت خيرات : نايحألا بلغا يف ؟دج ةكئاش لئاسم ابنم لك
 هذه يف ةيدقلا رصانعلا ىزغمو أشنم « اهروطتو ىلوألا اهسوقط ؛ ةيداع باعلاك اهريرقت
 ةطاسب رثكا وه ام ىلع مالكلا راصقا انيفكي تاداشملا هذهل ضرعتن نا نودبف'. سوقطلا

 «[مدق باعلألا دعبا سيسأت يلملا دبعلا يف لحي' يذلا « ديلقتلل نا . لوقعملا ىلا برقأو
 قحو ع ةميظعلا باعلألا » دبا تمقب ةب تلا « يلوتيباكلا ريتبوجل ماركا « « ةينامورلا باغلالا »

 . ةحصلا نم تعا روك نمت«: لضالا ردتلا بعلملا » اهلجا نم ديش يتلاو < « ىمظعلا »
 مث . نيراقو ةيعامج تاكرحو تاضارعتساو ةيئايا تاصقرو افاوطت ءدبلا ذنم تمزاتسا دقف
 ضرع « عسبارلا نرقلا نم لوالا فصنلا يفو « تا عراصملاو « تاقابسلا اهجمانرب ىلا تقيضأ

 « ًايبسن ركاي دبع ذنمو 4 « نويدوأ » و « ىكسورتا مسا وهو « « نويرتسيه » مساب اوفرع نيلثنم
 نيلحترملا نييبعشلا نيلثما نهذ ةدح ثكرت « ىرخا ةيلاطيا بوعش اهبلع تشمت ةداعل اقافوو
 تايليثمتلا لاخدا .كلذب "دعاف . ةكحضملا تاملشمتلا عاونا يف « ةبسانملا هذهب « نانعلا اهسفنل
 نود هلعف ينيلشلا ريثأتلا لعف ثلاثلا ترقلا ذنم . قحال دبع يف « يئاتويلا زارطلا ىلع ةبسحرسملا

 نم مغرلا ىلعو ٠ يسآاملاو لزاهملاو ةءظنملا تاقوجلاو تائكالملا 'يف لضفلا دوعي هلف : ماطسو

 اهمسا سابتقا نم مغرلاىلع «تاداعلا هذه نمو..ةرئاس ةمكسورتالا تاداعلا ضعب ترمتسا كلذ

 رخآاوا يف ىتح ةينامورلا باعلألا هب ستتفت يذلا فاوطتلا وا « ابمابلا »ةداع « ةينانويلا نع

 ًاضيا اهنمو . هسئري يذلا يضاقلا سايل يف ىتح رفاظلا بكوم رثا وفقي يذلاو يروبملا :ببغلا
 رخاوا يف ةماعلا باملألا ىلا تمض ينلا نيفياسملا كراعم يه < بيرغ راشتتال ةوعدم ةداع
 . تاذلاب اهجيانرب ىلع لخذت نا نود يناثلا فلآلا

 . ديعي ”دح ىلا اضيا نانوبلا يف هتدقف دق تناكو : ينيدلا ابعباط ؟ريخا باعلالا: تدقف
 ًاليلعت ريهاجلا ىدل هتراثأ يذلا ىوحلا يف ناو . دهاشم درجم ىلا مهترظن نورضاحلا اهبلا رظنف
 تقرغتسا دقف « اهديازتلو اهنم لك ةدم ليوطتلو اهيلا ةراشالا تقبس يتلا ةسايسلا اهتافعاضمل
 دمأب اهدعب « ةسعشلا باعلالا ١» تربظو . رصيق دبع يف اموي رشع ةسمخ ةيئامورلا باعلألا .

 ( ©مجفم زاهمم ) ىربكلا م الاو سيريسو نولوبال اماركإ كلذ دعب اهيلا تفيضأو « ريصق

 نم موي نيتسو ةسمخ ةيداعلا باعلالا تّطغ يووبملا دبعلا رخاوا فو .٠ ( 50:2 ) ارولقو

 صاخ رخآآلا ضعبلاو بورحلا لالخ « رذني » ماع ابضعي ةيفرظ باعلأ اهتلكأو . ةنسلا مايا
  ديدج ثرق حاتتفال ة”دعملا « ةينرقلا » باعلالا اما . ىتوملل ماركا « ةيمتأملا باعلألاك
 (هابا اهيطعيس نيذللا ةعورلاو نأشلا دعب غلبت لف  ةديدع باسحلا قئارط نكلو

 , سطسغوا

 سوقط كلاثه تناك دقل لجا . ةينامورلا ةيروهجلا يف ةيسيئرلا ةيدابعلا سوقطلا يه كلت
 مغرلا ىلع « فصولاب لوانتي نا عسطتسي ال « ةلاطالل ادنجت « ثحبلا اذه نكلو : اهريخ ةريثك
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 لازنتسا ةيغب ةدع مايأ ةليط دباعملا اهءانثأ نونمؤملا روزي يتلا « تاسائلالا د ال « اهتفارط نم

 ةفهآ ةدع وأ هلإل ةمدقملا « بدآملا »الو ؛ مش رككشلا ةيدأت ةمضي وا ةنيدملا ىلع ةحلآلا تاماعثا

 ءايرغلا ةهلآلل ةمدقملا بدآملا الو ؛ ًاضيا نريداعلا نونطاوملاو ةنبكلاو ةاضقلا اهمغ كرتشي يتلا

 الو ؛ سارك ىلع وأ ةةرسأ ىلع « نيندآلا رارغ ىلع « سنحلل اقافو ةملآلا موسر عضوت ثمح

 نينمؤملل حامسلا وأ باعلالا ةدهاشمب اهل حامسلا ةيغب اهملع موسرلا هذه عزوت يتلا « تاداسولا »

 . خلا ؛ اهل مارتحالا بجاو ةيدأتب

 ةينيدلا لغاشملا نأب فارتعالل فافكلا هبف ام لبق دقف « رمالا نم نكي اهم

 لغاشملا نع لصفنت ال يهو . ةينامورلا ةلودلا يف ةسيئرلا لغاشملا نيب ريتعت

 بجاولاو امور دوجبو ةجيلق يهو .ًاميمح اكارتشا اهعم كرتشتو ؟دبا اهقفارت لب « ىرخالا
 . اهلبقتسم طرشو « اهيلع دوجولا اذه هضرفي يذلا لوالا

 ىلع انرصتقا ام اذا 2« حجرن نحن لب ال . مدقلا خيراتلا يف ةبيدجي ةركفلا تسيل لجا

 . ةلودلا ةايح يف لثام بيصنب ةنايدلا اتصخ دق نيربنلا نيب ام دالبو رصم نا « ةزيمملا تالاحلا

 نيذلا لاجرلا ةينهذ وا ةلودلا لكش يف ءاوس « هتئراقم نكمي ام الإ نراقن الأ بحي نكلو

 اهتربتعا يتلا ةينيدلا ةمظنالا ىلع ءاقبالا ىلع ةمكلملا تصرح « نامزو ناكم لك يفف : مهمضت

 ثرقلا تاراكتبا نم اراكتبا حبذملاو شرعلا نماضت سلو « اهراوسا زعا نم روس ةباثع
 زي زربي الف . سوريلكالل هتاداعْبو ةينيدلاو ةيندملا ةيرحلاب هتادانع ربتشا يذلا رشع عساتلا

 ةجردلا يف قرف « ةقيقحلا يف « اهنيب قرفلا . صاخ عونب ةيئانويلا ندملاب اهتنراقمب الإ مث نم امور
 نكلو . دج اميظع أون كانه ومني « ةلدتعم ةيوستل اعضاخ انه رمتسي ام ناف : رهوجلا يفال
 يفوناقلا صرحلا كاذ امور يف الإ فداصن ال ذا «ريكفتلا يف قرفلا ينعا « كلذ نم رثكأ كانه

 . نولوؤسملا اهنع دحي لو ةيدابعلا ضئارفلا ريسفت ىلع ارطبس نيذللا تايلكشلاب كسنلا كاذو

 . ًاضيا ىقح لجر كلذ ةجيدنب ناك هلعلو « بجاو لجر ينامورلا ناك

 ةلودلاو ةدابعلا

 تاثدحتسملا 5

 اذمهو قبعلا اذبي ندي م.وهو , زينت نمعأو ةنورم عسوا يقيرغالا ناك ا

 ةصاخلا هتباجنل نأ يف بير نم سيلو . طقف هروطت ةعرس ىلا عاب ةنئانربلا ةراضملا

 . ةفداصملا ةحيتتن تسدل روطتلا اذه ةعرس نا ذا « كلذ يف اريك اينصن

 .ةايحلاو فرظلاو رحسلاب ةمراعلا لاكشالاو ريطاسالا لمخت ىلع رداق انانفو ًارعاش ناك دق وبف

 ةعيبطلاو نوكحلا لوح هريكفتب دح دعبا ىلا بهذي نأ ىلا ةقيلسلاب ليمي ًاقوسلفو مناع ناكو

 ةيفوص ةعزنو ةراسج تاراكنالا مظعأ ىلإ هدوقت وقت ةملقع ةعزن هتبذاجت دبقو . تاذلاب هسفنو

 ةوق ردنكسالا حئف هدجووا يذلا شياعتلا اهيف خفنو قرشلاب رمتسملا مدقلا هلاصتا أدبا اهاذغ

 اكل



 اهتادابعب لافتحالا ىلع يفضت نا « اهتورث لضفب « تعاطتسا دقف « امور اما . ةردان ةببجع
 حضاو قوفت نع نهرب دق ينانويلا ماعلا نكلو . اهتاهاضم عسطتسيل يناتويلا ماعلا ناك ام ةخفخف

 . ةيجراخلا هرهاظم يف قوذلاو ةينيدلا ةفطاعلاو ركفلا يف يأ «ةيدام ةورث نكي ملام لك يف

 لكل مبهتمواقم « ةددحم ةمزام ديلاقتب مهقلعت لعفب « نامورلا يدبي نا نكمملا نم ناك

 اذهب لبقيل نكي ل تايهلالل عساولا مهموهفم نا « هنايب قبس ام يف « انيأر انئكلو . ديدج
 ةيفطاعلا ةعانقلا وه رخآآ ءيش ىلا ةجاحي « نيريثك نيبمدآ نأش « ًاضيا اورعش مهلعلو . بصعتلا

 نا «ةيروبملا دبع يف «رمالا مهب غلبي لو . ةصاخلا مهتادابع محل اهرفوت لل يتلا ةيلاجلاو ةيركفلاو
 تصرح دقف .طغضلا بورض ىتش نم ةررحتم ةراح ةيفوص يف ةيدرفلا ىوقتلا حتفتب اوحمسي

 نا نود ةبيرغ سوقطو تادابعب تلبق اهنا ديب . ةباقرلاو مظنتلا يف رارمتسالا ىلع ةلودلا

 , ةداورط ناصحل ةئيدملا باوبا « لبقتسال « حتفت كلذب اهنا يعت

 دبع يف تلصح دق ىلوالا تاسابتقالا نا ددرتو عزج نود كلذب تماق اهنا ىلع ليلدلاو

 ةمذ ىلع كلذ تابثإ انثكمي ال لقا وا « اهسفن نانويلاب رشايم لاصتاب كلذ متي ل . ًادج ركبم

 ةراضحلا تكرتثيحةيلاطيالا بوعشلاو كسورتالا قيرط نع لب « اهتحص يف كشي تاياور
 « امور يف « فداص دق رثالا اذه نا كلذ ىلا فضا . كسورتالا يف امس ال اقيم ًارثا ةيناثويلا

 , ةينيدلا تاعزنلا ضعب اهل ثناك ىتلا أشنملا ةيبوروا ودنهلا تاعاملاب ةثمتم ةبصخ ًاضرا

 ثلاثلا نرقلا يف ةيبونجلا ايلاطيا ءاحنأ ةفاك ىلعو عبارلا نرقلا يف اينابنك ىلع ةرطيسلا ترصتقاو
 ناك يذلا تقولل قباس - خيراتلا لبق ام ىلا هتيادب دوعت - برست رارمتسا ليهست ىلع

  لواحت مل اهنكلو «  ءايربكلا عفادب « لواحت نا « اهتوق تعو نيح « هبف امور ةعاطتساب
 . نيبولغملا دملقت ةمواقم

 ةبجاح نود « ةميدقلا تاسايتقالا ةيمها نع ةركف يطعن نا انب ردجي

 . افوصح قرط نع ثحبلاو اهتيقوت ىلا اصوصخو اهدادغت ىلا انم

 ىلع اوظفاح. ءاوس « نيزهاجلاب » مهتعنن نا انيرغي ةهآ نانوبلا نم امور ءاج ميدقلا دبعلا ذنم
 ؛ ةبيزقلا سيبف ةنيدم يف ايس ال مظع ماركا عوضوم ناك يذلا نولوبا : ال ما ةينانويلا مهامسا
 4 هسفن 71[ 9 سيمره وه يذلا روكرم ؛ ( 729/67 ) ريتيعد ىوس تسل ىلا سيريس

 نيبلاطيا ة#ىآ نيئانوملا ةهلآلا ضعبب تلثم اضيا دبعلا اذه ذنمو . خلا < سكولوبو روتساك
 :ةينانوملا جذاينلا نع لوقنم حيقنت نود .طق ليشمتلا اذه لصحي مو « اهتدسج «ىوق » وأ مهتنبت
 « هرهوج يف « ينامورلا نوزلا مث نم ادغف . خلا اريه نم نونوجو «سدممترا نم انايد تبرتقاف

 دقف ايجولوثملا اما . هنع لصألا قفو ةخسن نكي مل نا « ينانويلا نوزلا عباوت نم اعبأت
 . ةيناثوملا امجولوثيملا دملقت وا لقن ىلع < ينامور بدا دجسو نا ذنم « ترصتقا

 ىلع أرط يذلا ليوحتلا ىدم ىلا ةراشالا تقبس دقو . ًاضيا سوقطلا ضعب امور تنبتو

 ةميدقلا نتاسابتقالا

 ضئيل



 ةقيرطلا ىلع ةمحرسم تايليثمت جماندبلا ام مزاتسا ثيحي « ىربكلا ةيموقلا باعلألا جمانرب
 نم هبلطتت ام عم « ءابرغلا ةطآلل ةمدقملا بداملا لوخد نمز ديدحت انيلع بعص اذاو . ةينانويلا

 هسفن رثالا زربيو . ةيئاثوملا سوقطلا نع ةسبققم اهنا يف بير نم سيلف « تاداسوو ةرسأ
 تادادعتسا تناك اذاام ةفرعم ىوس ةينامورلا قئارطلا حنت ملف . ةفارعلا ةسرامم يف حوضوب
 نم بسغلا يفتاه ىلا « حئاصنلاب دوزتلا ةمغب « اوألل دقف كلذلو . ةيتاؤم ريغ ما ةيتاؤم ةهلآلا
 نواوبا ىلع ةلئسالا حرطي نم دفوا دق سونيوكرات كولملا رخنآ نا ديلقتلا يف ءاج دقو . قيرغالا
 يتلا بتكلا ةراشتساب مومعلا ىلع اوفتكا ةليوطلا ةفاسملا هذه اوعطقي ال يو . « يفلد » يف
 ام اذا مث نم بحعالف . موك يف نولوبا ةيبن 2( 5ةطرراا ) « ةفارعلا ١» نم هسفن كلملا ابعاتبا
 هلالا ةدامع ًالثم لشانلو ةينانوي سوقطو تادابع ينبت ىلا ةره نم رثكا ةراشتسالا هذه تدا

 دالب ىلا اواسرا « ةئبوالا دحا راشتنا ةبسانميو « ثلاثلا نرقلا لثاوا يفف : سويبالكسا يفاشلا
 تلزن ؛ ةيسيئرلا هتدابع زك رم ( م|0هن»# ) سوروذيبا يف سويبالكسا بلطي نم سوغرا
 ةجلاعملا هلإلا ىلوت ؛ هدبعم دبش ثيح ةيريستلا ةريزجلا يف ةسباملا ىلا « هتوق » لثمت يتلا ةبحلا
 اهرّسف امالحأ « هبف مهليل نوضقي نيذلا ىضرملا ىلا لسرأ نأب « ةيئائويلا دباعملا يف اك « هنف
 يف ثدح اك « اضيا اجيردت « تازجعملا » تذشأ مث . ةمزاللا « تافصولا » اوطعاو ةنبكلا
 , بسحف ةتاؤم ريغ ثالالد ال « لبقتسملا ىلع تالالد ربتعت 6 نانوبلا

 ةبقحلا هذه يف « تنهرب دق ريهاجلا نأب داقتعالا متالعلا ضعب زيجت دق
 دبب . نيلوؤسملا عومج نم ةديدجلا ءايشألا هذه لثمل ةيلباق رثكا اهنا « ةميدقلا
 لالخ كلذ ىلا اورطضا دقو . مهفقوم رييغت ىلا اورطضا دق ضيا ءالؤه نا

 ىتح ابلك امور يف ىنيدلا ريمضلا رطخلا ةمهادم تزه نيح «صاخ عونب ةيناثلا ةيقينوبلا برحلا
 ىلع تارتفلا ضعب يف ذوحتسا يذلا ينونجلا راوّدلا ءامدقلا نيمخروملا ةفاك فصو دقو . هقامعأ ٠

 وأ رشبلا باصأ (ثجاافم ًارينغت نا لّمخ » : 7١8 ةئسلا ددصب « فيل .:تيت بتكف . سوفنلا
 نم-ًاروهمج نا لب « لزانملا ناردج نيب يأ « يسحق ةيفخ  ةينامورلا سوقطلا خلت مف . ةحنآلا
 تاواصلاو مئابألل دوعي ام يف « لوتيباكلا ىلعو موروفلا يف « جراخلا يف ىتح « نديقتي | ءاسنلا
 ملستب رمأف « كاذن 1 رييادتلا ضعب سلحملا ذختا . «دودجلا نع ثوروملا فرعلاب « ةهلآلا ىلا
 مدقت » رظحو « « حئابذلا لوح تاساردلاو ثاولصلا بتكو تاءوبتلا تا ومس » ةفاك
 تاءاغتبالا هذه نكل .« بيرغ وأ ديدج سقطل (قافو « سركم وأ ماع ناكم يف ةحببذلا
 اك « اومتيي لو : ابتينقت ةلواحم الإ نيئكاحلل دروم نم دعب مل ًادح ةوقلا نم تغلب دق ةيريثأتلا
 . اهيلع اوعلطي نا نود مهيلا تمّلس يتلا قاروآلا فالثال « كلذ ىرنس

 برملا ةمزا

 ةيناثلا ةيقينوبلا

 مئازهلا ةلحرم يف 4 ( 0زصابع 1 طابو لادسسااللق ) سوميسككم سوبباف سوتنيوك ودبي
 هتّدح لعفب < ىوقتلا هذه ثم ةقيقحلا يفو ..ةيسقطلا ىرقتلا ديسحت هنأكو < ىربكلا ىلوألا

 فد



 ةّمح تايلاتسيفلا ىدحا تنفد فافعلا رذنب لالخإ بسف : ة"دش نم همزاتست اه عم « مظنملا
 مظعألا ريخلا اهاك يتلا يصعلا تابرض تحت ةفلاحلا يف اهكيرش تام انيب « ىرخأ ترحتتناو
 تالص نا لب ال « تاذلاب ةينامورلا تادابعلا ف رصحني مل قيقدتلا اذ مه نكلو . هسفنب
 يذلا ىبف ٠ عسوأ اقاقآ همامأ تحتف دق « كسورتالا دالبب( 7ممنوواعس» ) « لبمتملا د

 يبرغ يف ةيقينوبلا ةرطسسلا نصح ىّمم امف ناك يذلا « ( وردت ) سكيربا لبجلا » نماركا
 ةددعتملا ةملإإلا هذه تناكف : ( كو رنيم ) ةيسكيربالا سونيفل ًادبعم « ايلقص
 ةهإلا « ةيناتوملا تيدورفاو ةيقيلبقلا ترتشعي ديعي دح ىلا ةرثأتم ةّيلقص يهو « تايرصنعلا

 « اهتفئاط ءاضعا دحأ دفوأ ١" ةنسلا يفو . ينامورلا قاطنلا لخاد اهدبعم ماق تلا ىلوالا
 هب ىصوأ ام ءيش لمبي لو « يفلد يف بيغلا فتاه ةراشتسال « روتكبي سوبباف خرؤملا
 ىلا ماظتناب تلسرأف . ريبك ذوفنب كاذنآ فارعلا نولوبأ ةدابع تيظح دقو . فتاهلا اذه
 يف تفشتكا ةءوبت بجومبو « 7١9 ةنسلا يفو . ودعلا نم ةعودجملا مئانغلا لصأ نم نيبارق يفلد
 باعلأ هلإلل اماركصإ تمظن « ةفارعلا بتك ةراشتسا اهتديأو ةقباسلا ةنسلا يف تردوص ةعومج
 لكشب ينانويلا سقطلا دمتعا ةيادبلا ذنمو : ةيونس تحبصا نا تْثبل امو ةيبعشلا ةرارحلا تراثأ
 . اهحتتفت يتلا ةحيبذلا ددصب حيرص

 قلا ( زد#4 ) « هنيا » ةروطسأل ناك ديعب نمز دنمو « ىرغصلا ايسآب ةلصتم نانويلا تناك
 ديدج علاط ةلاهما ةيغيو © بزحلا رخاوا يف « اذكهو . ةيممر ةفص « ةداورطب امور طبرت
 . يناتويلا ماعلا ريغ ماع نع سابتقالا ىلع يأرلا "رق « ايقيرفا ىلع نويبيش ةلمح يبق « ايبا
 يفلد يف بيغلا فتاه اهيلا فاضا :يتلا ًاضيا ةفارعلا بتك نع ىعسملا اذه ةركف تءاج دقو
 «نيثرم ةيلصنقلا بصنم قبس ايف ىلوت خيش هسئري دفو داع «اريخا 014 ةنسلا يفو .ةيلمع حئاصن
 يسوماغربلا كلملا لضفب «( 1آءودا::مرن/6 ) «قنونيسب» يف لممح- ثيح ( 71:/2/ىزو ) ايجيرف نم

 «ةملآلا مأ» ( 0نطقاء) « ليسسو» زهر“ « دوسالا رجحلا » ىلع 2( .#4/هام /ه ) لوالا لاطأ

 « لضفا » لمح « بيغلا فتاه هضرق ام لعو . « ( 288 ) اديا لابج يف ىربكلا مالا »و
 ىلا بكرملا نم ةهلإلا « سلجلا رظن يف اكيزان نويبيش سويليفروك . ب ناك « ةنيدملا يف لجر
 ثيح اموو ىلا « ىلوالا تاينامورلا تاديسلا » اهتقفارو « ( 0و/6) « ايتسوا » ءىطاش

 ثدحلا ارنه ةسمهأ ناركنل لئيس ال . ينامورلا « قاطنلا » لخاد « اضيا يه « اهناكم تلتحا
 اهدبعم ةمدخب ماقو ؛ ةيقرش ةهلإ ةدابع امور يف مظنت ىلوالا ةرمالف . ركذلا دلاخلا ريهشلا
 ةيموقلا مهمننارت نودشنيو مهئايزأب «دايعالا مايا « عراوشلا يف نولوجتي أونك نويحنرف نايصخ
 ”دح ىلا ةبيشلا ( .#4ذ5 ) سيتا ةدابع عنه : ةذخنجملا تاطابتحالا لمهن الأ انب ردجي . ةييرغلا

 تيطخ' دق ىلوالا ةوطخلا نكلو : نينطاؤملا ىلع سوريلكالا ىلا ءاننالا ريظحتو « ليبيسي ريبك
 . تاوطخ اهبقعتسو

 نضزري



 : ةوافح لقا يسلجملا ماظنلا ادب برحلا ةادغف . ًاروف ثدحت ل تاوطخلا هذه نا دبب

 تثبل امو . ابسآو نانوبلا ىلا ةلسرملا نشوبجلا ىلا ىودعلا لاقتنا يشخ هلعلو

 « ءاصحالا ىضاقب صنم هماست ةرتف يف تديأتو نوناك يف تدّسحت ىتلا «ةديدجلا تاداعلا ةمواقم
 ١ . ينيدلا ديعصلا ىلع تربظ نا

 ضوبغلا لازب ال ثيح « ةيعالخلا تاصقرلا ةحيضف يف اصوصخ ةمواقملا هذه انل ربظت

 نود لوحت ال ةريثكلا اهتاسبالم نكلو « نيخرؤملا دوهج نم مغرلا ىلع « ةديدع طاقنب اطيح
 ترهاظت وا ةيموكحلا ةطرشلا تفشتكا 185 ةنسلا يف . ىلوالا ةجءردلا يف ةئيد ةمضق ائاقب

 ةيبونجلا ايلاطيا ءاحنا مسمج يف افيخم امدقت تققتح دق سوسيئريد رارسأ نا تفشتكا اهنأب

 ناو « ليتقتلاو تاسالتخالاب انرتقم اهيف فرتقي ًايزخم ًاروجف ناو « اهسفن امور ىلا تبرستو
 « كاذن 5 تلاوتف . اضيا ةلودلاو عمتجلا داسفإل لب طقف قالخلالا داسفإل ال اهيف دعت تارماؤملا

 ترحفناو . بيذعتلا لامعأو تاباوجتسالاو تاياشولاو تاقيقحتلا «تاونس سخ ةلبط

 دعب مادعالاب ريبك ددع ىلع يفقو ابيرقت صخش فال[ ةمبس توجسلا لشد : عمقلا لاما
 . ةعبرس ةكاحم

 امور تناك . افنع اهئود اهنا عم ىزغم ةيضقلا هذه نود ةيروغاثيبلا بتكلا ةيضق تسيل
 ىلع « تظفاح ةسمفوصب ةعبشلملا ةفسلفلا كلت « ةيروغاثيملا لاجلا تحسفا دق دبعلا كاذ ىتح

 نمو . اتنراط يف ايس الو « ةيبونجلا ايلاطيا يف اهتيويح ىلع « تابوعص نم اهضرتءا ام: مغرلا
 نكي اههمو .٠ اهيلع تلخدا دق ةسوملم تافيطلت نأ حج.رن انئأف < نييئاهورلا رّفنت مل اهنا ثيح

 ايف « ظفح دق « روغاثيبل ًارشابم اذيملت « امون » كلملا نم لعج- يذلا ديلقتلا ناف « رمألا نم
 67٠٠ ةنسلا لبق «هسفن « نوتاك »لعلو .ةيتاؤم ةيممر تارارق ىركذ «امدق لقا دوبعل دوعب
 نيح 418١ ةئسلا يفف « كلذ عمو . ثيداحألا ضعبل ةيغاص انذا راعا « انئراط يف رم نيح
 ًايفاك نراك « امون ىلا تاباتكلا ىدحا اهوزعت ةيروغاثيب صوصن نفادملا دحا يف تفشتكا

 رعأب ننعم « ةيمسرلا ةنايدلاو ةمقانتم « ابيهيلع عالطالا دعب« ةاضقلا دا اهني نا سسلجلا
 . دحا اهأرقب تأ نود ابقارحاب

 صضقم لاؤس ىلع ةباجالل متهت ال يتلا ةرتافلا ةنايدلا هذه لثم ىتنا نكلو

 بفبفرود تاطلسلا نوع يف « دحت نا « تاذلاب هريصم لوح درفلا ةحرطب ةيقرشلا تاداسلا لاخدا

 9 ًاذوفن مظعاو ازيبجت لضفا دئاقع تاحاجن ةمواقمل لئاسولا «هاوس 7 :

 ةطساوب هلقا « قرشلا انمبو قرشلا يف نودوجوم نامورلا اني ىودعلا مواقت نا ضيا اهل ىنأو

 عوضوم دعي مل؛ةيئامورلا حلاصملا عسوتو ليبيسلاخدا نم «عوضوملاف#امور يف دوجوم « ديبعلا

 ينيلهلا ماعلا مهلاوخ نيذلا.كثلوا لب «ةيكيسالكلا ةينائويلا ةراضحلا مهتتقنو مهتفيك نيذلا ةهآلا
 مهئاقبا ىلا يقرشلا ملاعلا قفوت نيذلا كئلوار ©« باوصلا ةفلاخلا هتيدرفل ءاضرا مانبتو

 : ةاردح مدع
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 ىقلتت ترا « لوالا نرقلا يف « هب فرتعملا نم ناك لجأ . انامحا « ىناتوي ريثأت لك نع نيدسعب

 .( 8ايام ) سسفلا رارسا ءىدابم «انيثا يف ترم ام اذا « ةقومرملا ةيفامورلا تايصخشلا

 روبظلاب ذخا دق هنم رفم ال يذلا ءيشلا نا ذا ايفاك دعي مل هسفن اذه نكلو

 ةنايدلا لوانتت فوس يتلا تادابطضالاب ةيعالخلا تاصقرلا ةيضق انابحا مهضعب نراق
 ةنايدك ةمحسملا ةنايدلا قحالتس ةيروطاربمالا ةمكاحلا نا ذا « ءاجرع ةنراقملا نكلو . ةيحبسملا

 ىلع ةيسيقويدلا سوقطلا ةسرامم ميرحت ىلع « 18ه ةنسلا يف « خويشلا سلجم رساجتي مانيب
 ال نا بحن ةدودحم تاعامل اهزاجا دقف . يصخش رذلب مهيلع ةضورفم اهناب نيمحازلا نينمؤملا
 نالعالاب اهايأ ًامزام « ةلدابتم دوبع مهطبرت الو مظنتل نوءضخي ال ءاسن ثالثو نيلجر زواجتت

 ىلع توطنا ةيوستلا هذه نكلو . نوناقلا بسحب اهتقفاوم ىلع لوصحلابو تاطلسلل اهسفن نع
 دبعلا رخاوا يفو « يسلجملا موسرملا ىلع رهدلا ىئخاف . ةديدشلا ةباقرلا رارمتسا وه لامع'
 « يديهول » نم ةريثك لزانم يف سوسينويد رارسإب لفتحا « يروبحملا

 اهق دوعنسو . لوخدلاب حامس يال ةجااحي نكي ملف « دابطضا يا هلوانتي مل ام « ىقبت ام اما
 نمز يف «امور يف تماق هنا ىلإ ةراشالاب نذا فتكنلف . ةريشلل وعدم ناك ام لك ىلا دعب
 ايلاطيا يف ةفلتخم ةيقرشش تاداع دوجو ناو «ريثأتلازم بناج ىلع ةيروغاثيب فئاوط « رصبق
 يه ايسنآ يف اموفرع ةدابع دونجلا دروتسا « « تاديرتسم » ىلع تالحلا ذنف + قن# دال
 : « انوّلب » مسا اهيلع اوقلطاو اوعرسا يتلا ( 3/4 ) « ام » ةيكودابكلا ةهلإلل ةيومدلا ةدابعلا
 ةجودرملا سأفلاب مهماسجا نوحرجيو دشانالا اهتنبك دشني © عراشلا طسو يفو « ديعلا ءانثا
 لنمو . يرشبلا محللاب ىألم ةيفزخ ناوأ مهدباعم دحا يف فشتكتسو ؛ ةهحلإلا ىلا زمرت يتلا
 ثيح سوايد يف ةيردنكسالا سيزباو « 00 )سيبا ريس تاداسع دهاشن يناثلا نرقلا
 لخدتو ؛ املاطيا يف يسيئرلا ًافرملا « سيلوزوب يفو « نوريثك نويلاطيا ةراجتلا ىطاعتي
 نيقباس نييكيليك ةنصارق ةطساوب ايلاطيا هسفن « ارتيم ١» لخدي مث . اليس دبع يف امور سيزبا

 ليبق نم نيرغنآ ةطآ لامح رداصملا تبى لعلو . ةيقرشلا سويبموب تالمح يف وك رتشا دونجو
 بذتجت امور ناف رمآلا نم نكي اههمو . ايلاطيا يف مهدوجو مدع ليبق نمال ةفداصملا
 ابيف نودجيس مهنا يف كش مهرماخيال نييقرش نيمجنمو نيفارع « ركبم دبع يف « ايبلا
 . نيريثك ًانبز

 سلجلا نا لب ال . ايمسر اينبت تادابعلا هذه نم ةيا ىنبتت نأ تشاحت دق ةلودلا نأ تباثلا نم
 طساوا ىو « * ةنسلا ىف نيمجنملا درط : لاوزلا ةميرس ةيسيلوب ريبادت ًانايحا ذختا دق
 . لوتساكلا دح تدهوس قتلا سبا دباعم مدهب ًاراركت هرماوا ردصا لرالا.نرقلا

 فرعتس «« انودلب ام » ةدابع ءانثتساف .لاح لك ىلع ةردانو «ةلطاب تاظاقيتسا اهنككلو
 ةعساو ةشهدم تاسحاجت « قحال خيرات يف « ةريثك ىرخا تادابعو « ةيقرشلا 'تادامعلا هذه
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 اهدوجو نكلو . ىلوألا اهتلحرم يف ىوس يروبجلا دبعلا رخاوا يف دعب نكت مل لجا . ًادج

 رتضحيو لبقتمملاب ءىبتي

 عونب ايثدلا ةيعاتجالا تاقبطلا تمع هذه قلقلا نيدتلا ةجوم نا
 هر نراك | ثرعش دق اراخ عميراكا الا لمي نيف نياوج قل اجا رثاكلا

 لاصتا ىلع ثناك ابنا كلذ ىلا فضا . دوعولاو رثأتلا ىلا ةجاحي نبنلا ىرطلا
 , ماكحلل ًارطخ هسفن ليملا اذه ادب دقو . قرمشلا ىلا مهنم ريثكلا يمتلي ديبعي يدوو يموب
 « بيلو دحرقي / لاثلا ثرقلا طساوا ذنفأ ٠ بعشلل ًايرورض ًارما ةناردلا اوريتعا دقل « لجا
 ًاممصم انعئص ءانب ةيئامورلا تادابعلا يف ىري نا يف « سونايليما نوسيش نم بيرق شاع يذلا

 .. امور حلاصم يمحي يفارخلا لجولا نا ... يل" بخي» : عمتجملاو ةلودلا ريخل ممصت ريخ
 طابتحالا اًدم نوكي الدق . ىلوالا ةجردلا يف بعشلاب اوركف امنا « ةفطاعلا هذه ةسنتبو
 ءاوهالاو يأرلا بلقتب فصتت ريهاجلا تناك“ الل نكلو ؛ ءالقعلا ىوس مهت ال ةلود يف ايرورض

 ريغ تانئاك. نم فوخلاب الإ اهيلع ةرطيسلا ليحتست « ةرصبتملا ريغلاو ةفينعلا داقحالاو ةشوشملا
 يف ةحاقو لقأب هريغ نيريثك دنع ةرككفلا هذه دجن دقو . « ماهوالا عاونأ قشو ؛ ةروظنم
 تاراطالل ماّتها امثود اهينمؤم ىلا هجونت يه ثيح نم « ةبيرغلا تادابعلا نكلو . ريبعتلا
 . ةلودلاو عمتجمال يرورضلا م اظنلا ىلع انكم ًارطخن مرظن يف تناك « ةيديلقتلا ةعاّتجالا

 ةفاك ذيفنت ىلع ءاقبالل ريبك دوهجمب « اهيلعي ام يف « ةيعاتج.الا ةبخنلا تماق « كلذل
 يف لايهالا : اهل ةيقيقح ةيمحأ الو « ةردانف اهتظحالم نكمي يتلا يلختلا لئالد امأ . سوقطلا
 . صاخلا ريتبوج نماك بصنم يف < ما ةنسلا رخنآ لنم <« رمتسملا روغشلاو «دباعملا ضعب ممرت
 «تاذلاب هفئاظو ةسرامم يق داحلالاب رهاظتي نم < مهسفنأ نيلوؤسملا نيب ماق « ثلاثلا نرقلا يفو
 نماضتلاو « ةيناثلا ةيقيثوبلا برحلا لالخ « ةلودلا ةحلصم نكلو . نيفاّرعلا حئاصنب ديقتب الو
 ىتلا ةينيدلا ليقارعلل رصيق راقتحا ناو : تاراسجلا هذهل ًادح اعضو « برحلا دعب « يقبطلا
 .ةدعاقلا نع ديحولا ذوذشلا لثم « هنيناوق هجو يف < ةيلصنتلا يف هليمز “ هو ةئسلا يف « اهماقأ
 ةلطارقوتسرالا يف مقي مف ٠ ةرثؤملا رهاوظلا هذه مارو ةيقيقح ىوقت نع ثحبن ان اننكلو

 ىلع لب ؛ بعشلل تكرت يتلا « تاذلاب ةيقرشلا تادابعلل عياشم يأ « لمن ام ىلع « ةمكاحلا
 ةحلآلا ىلا رظنت ةيفسلف بهاذم اذيمالت صاخم عونب ٍماقو ؟ نيدحلملا ضعب ماق « كلذ ضيقن

 / بتكي نيح « ةقيقحلا نع [ربمم نورشيش ودبيو . تايصاخ وأ زومر ىلا ا؟نييدسلقتلا
 سوقطلاو تاداسلاب دمقتلاب دادجألا تاداع ىلع ظفاحي نا لقاعلا ىلع » : ةفارعلا نع ثح يف
 ىلع بجوتي "يلزأ نئاك دوجوب فارتعالا ىلع ةيوامسلا مايجألا ماظنو .ملاعلا لامج انمنريو
 : ةينث ةبج- نم يفسلف ريسفتو:ةبج نم ةيسايس ةكح ؛ « هب باجعالاو « هماركإ ناسنالا
 . ةيم<رلا ةنايدلا نم ناميالا لاز دقل

 ضم



 . فقاوملا هذه نع لثملا « ةعدقلا بللوألا ةنايد ةسرامم يف هرارمتساب « ينيلهلا ملاعلا ىطعأ
 قوفتملا ناسنالا : اهزكترم ةيكلمل رفوت يتلا ةيفيدلا ةيلاثملا نع لثملا « كلذك « ىطعأ هنكلو

 «يقيرفالا نويبيش حمس دقف ؟ىودعلا نم وجنت نا مث نم امورل ىتنأ . همبليو هلإلا هراتخي يذلا

 ةدالو لوح ىفم ابف ترشتنا ىتلا ريطاسألل ةثايم ريطاسأ ةيحلالا هتدالو لوح رشتنت نأي « البق
 هيلع معني يذلا « هابأ » يجاني يلوتيباكلا ريتبوج دبعم يف ةلماك تاعاس ىفمأو « ردتكسالا
 فتررقلا رشاوا ذنم هرثا توريثكلا ىفتقاو . عادخلاو ةقرحملاب انرداصم هتمهتاف < هحئاصنب
 لفقأ ىلع اوظفاحي نا نم ًازازئما دشأ اوناك مهنم ريبك ددنع ةّيدانع نم مغرلا ىلع « يناثلا
 ىلا مهليضفت هحتاو . لزألا ذنم للا نم نوراتخم مهنأب رهاظتلا اولمبي نا نم ةرابم دعبأو « ناميا
 ' #« « ةديعسلا » سوتبف ىلا هتاراصتنا البس ازعف . ةيموقلا امور ةهلإو « هنيا » ةدلاو « سونيف
 ةببأب رصنق ىدأو ؛ « ةرصتنملا »سونيف نمةمعنلا سويبموب سمتلاو ؛هسفنل بقللا اذه ىنبتو

 5 اسردعتل «سوبارس ل77 « هتلئاع نا ذإ م « ملا » سونيفل ةدابعلا

 ىوس ينيدلا ابيلكيه دعي م نيس « ةيروبجما ةلودلا لخلخي ءيش لك ناك انبف « اذكهو

 « ةزجعم لكب نمؤت نأل ةدعتسملا ريهاجلا ماما « ًارطخ اهموصخ دشأ ىهابت 6 رهاظ درحب

 تاروطتلا ىلا مث نم ينيدلا روطتلا مضاف . اه ممتاحاجني اوناد يتلا ةعيبطلا ةقئافلا تاماعنالاب

 ضحي



 نسما سهفد

 :امور ةنيله

 ةييركفلاو ةينفلا ةظقيلا

 لبق « ةينيدلا اهتاسابتقا نأش « ةيئانوملا ةراضحلا نع ةيركفلاو ةئنفلا امور تاسايتقا تأدب
 نراف : ليوط نمزب يئانويلا لاعلا بلق يف ةينامورلا تاقوجلاو ةينامورلا ةيساموابدلا لخدت
 اك « ًادج ركنم دبع ذنم اهلعف تلعف دق مبتطساوب تلقتناو كسورتالا تباصا يتلا تاريثأتلا

 لعلو . ةيلاطيالا بوعشلاو اينابكك قيرط نع اهميلعتو ىربكلا نانوبلا لثم ضيا هلعف لمف
 تادقتعملا دعص ىلع ةنادتسالا تقاف دق«ةقوفتملا ةراضحلا هذهنم «ديعصلا اذه ىلع « ةنادتسالا

 لي «.اهؤامناو اهديعصتو اهميظنت يفكي « ةيئادب ولو « ةقباس ةيطعم نم انه سيلف . ةينيدلا
 ؛ ةديدج- لغاشم ىلع « ةرشامملا ريغ هتالصب « ظقبتسا ًادج نشخ بعش وا « ءاسلم هش ةلواط
 «ةيرخسلا نم ءيش ىلع سبل ىفر اهيف ىقلت تذخاو امور يف لغاشملا هذه لثم تزرب نا ذنمو

 . ةيئانوبلا ةراضحلا رثا ىمارتن

 اسلاطيا ىلع ةرششابملا اهترطيس امور تطسب نا ذنم ةردان ةوقب زرب دق ىئالا اذه نا دبب

 ةنسلا يف اتنراط ىلع ءالبتسالا ةيمهاب « ليبقلا اذه نم « ءامدقلا نوخرّملا رعش دقو . ةيبونجلا
 ىرسالا ضعب « رصنلا بكاوم دحا يف «ىلوالا ةرملل كاذنآ ضرعثتساف . اهلا اوراشاو 7

 ةنيدم اه, تنادزا تلا شوقنلاو فراخزلاو <« تاحوللاو « ليثاتلاو « نيقرغتسملا وأ نيينانويلا

 ناكو « ادحاو (فرصت اهب فرصتلا رصتنملل برحلا نوناق زاجا ةجودزم ةمينغ : ىربك ةينانري
 « ابعزو يتلا ةييرتلا « مهجاتنابو مهلوقب « ديبعلا ىرسالا لمكا دق ذا « ماد دحاو رثا ابكالتمال

 نيب لوالا لاقتنالا ىوس « نمزلا يف « كلذ نكي مو . ةينفلا فحتلا دبّشم « رحاسو تماص
 دعب « اهبف ىدامتو ةقحاللا تاراصتتنالا اهتفعاض « مساو ىدم ىلع « ةيدامو ةيرشب تالاقتنا
 هزرحا يذلا مدقتلا ناو .ىنعم ةقفشلل فرعي ال ًاراؤتسا ةينانويلا ملاقالا راؤتسا  تاراصتنالا
 مستساف : مواقت ال ةوق لاجرلا ءالؤهو فحتلا هذه ةنتفنم لعج دق ديعب نمز ذنم ينانويلا ملاعلا
 . دبعلا كلذ لبق أدب دق مهنرت ناو ايس ال ةبوعص امنود ال نامورلا
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 ىلا نكلو . اهركفو نانوبلا نفل ريثكلاب اونيدي نا اوثبلي نل مهتاف « رمآلا نم نككي اههه
 ناك ؟ سردلا .اذه نم نولعفيس اذامو « ىرت اي مهبف هلعف لعفي رحسلا اذه نوكرتس دح يا
 ةبرجلا تاينقتلا اولقني نا « مهتزيم ىلع اوظفاحو ريغلا ةريش نم اودافتسا ام اذا « مهناكماب
 ةيداملا تاورثلاو ةديدجلا ىوقلا لضفب ًاضيا مهناكمإب ناكو . ةصاخلا مهتاعزن ةمدخ ىلا ةلماكلا

 اهدوبجم اببعتا ةيتانون ةراضح. نع « مهوفقثم ابقش قرط ىلع « اوبوني نا « مهبابش اهب ضاف يلا

 نيداقتم ةذمالت اوقبي نا اريخا مهتعاطتساب ناكو . هل ةعضاخ تناك يذلا بلسلا اهككبناو
 قاوذا ءاضرإ يف ني.هام ءالمعل نيز درجم هلقا وا“ مهيلع مدقتلا يف نورمتسي دق ةذتاسال
 . مهيف اهودجوأ

 « بير نم سبلو .٠ اعقاو ًارما « دوبعلا بسحمو كانه وا انه « اهبنم لك ادغ تاناكما ةثالث
 مغرلا ىلعو : ابلاغ ناك يذلا وه ثلاثلا ناكمالا نا يف  يروبجلا دهعلا لالخ هلقأ « مومعلا ىلع
 امور ناف ء امور يف ًاريخا روبيذلا يبدالا راهدزالا نمو «اهمها ىلا ريشنس يتلا قراوفلا نم
 . ةعشبجلا ةرورغملا اتوسق ةرطيسل هتعضخا يذلا ماعلا كلف يف تلخد دق كاذنآ

 نفلا-١

 . نفلا هدصب ركذي ظفحت « ديكأتلا اذه يعدتسي ال

 اهل تناد دقف «ايرورتا وه ةرهاز ةراضح زكرم نم دج ةبيرق امور تناك امل
 اومعنا ةنيدك ىلوالا اهتمظنا اهوطعا نيذلا كسورتالا كولملاف . يئادبلا اهنفب

 ىلع سركملا ديعملا ةيئبألا هذه نيب ركذي نا ىلع ديلقتلا عمجا دقو . ًاضيا ىلؤالا اهتينباب اهيلع
 « ةرم نمرثكا روح امبرو هؤانب دبعاو «مّمر دقف.ثانالا نم هنارقالو ريتبوجل لوتيباكلا لبج

 تدطو نأ دعب ىتح «ادبا امور تظفاح دقو .ةيمسرلا ةنايدلل يسيئرلا دبعملا ماودلا ىلع يقبو
 امدايسا دالب ىلا اهتبش يتلا ةيفاقثلا طباورلا ىلع  ينجالا دادبتسالا ىلع ءاضقلاب اهنالقتسا
 ةيلمع نم كو مف : اهنالتحاب هتزرحا يذلا ينفلا بسكلا لمهت لو ايجيردت اهتلتحا مث . ءامدقلا
 نم لاثمت لا بالتسا ةيلمع لبق ىرخا ندم يف اهيلع نامورلا مدقا يع يالغلا
 . صاخ عونب كسورتالا نم ىلوالا ةيبرتلا تءاج دقف كلذل ؟ 4 ةنسلا يف امنيسلوف

 « ةملاملا دراوملا نم «انيأر م “ لخت م ةئيدم يف «ةعرسلاب « ةيناث ةبج نم « ةيبرتلا هذه تزي |
 انيأر ؟ « ىرخالا ةيلاطيالا ندملا بخت لابقتسا تنسحأ يتلا « اهيف ةيعاتجالا ةبخنلا تبنت
 ىف « نامورلا نأب داقتعالا حدافلا أطخلا نمو ٠ اهدوجو راطا لسجت هنأش نم ام راقتحا « اضيأ
 011111 ةيلاجلا لغاشملاب اوثرتكي م« يروبجلا ديعلانم ىلوالا تورقلا
 لك تصرح دقو «ماضرإ حاجنلاب.مه اوناد نيذلا ةحلآلا ةهيأب اومركي يكل دبجلا اوثذب ةصاخلا
 لقالاىلع نامورلا ضعب نا لبال . ”ريدلا اموينكا يقلل دودجلا ركذ ديلخت ىلع ةريبك ةلئاع

 يسر رئالا رثالا
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 اورقتفا مهنا ودبي لجا . مهناريج ةطساوب هوهلعت يذلا فيطللا يويندلا نفلا رحسي.اورعش دق
 نرا ثدح دقؤ « ةلوهسي ةيبنجالا تاقيقحتلا نوابقتسي مهنكلو ؛ ةقالخلا ةيرقبعلا ىلا
 , ةنورمب اهوغاستسا

 ازارط اهدباعم تسكع دقو . دياعم ةدعامور تديش سماخلا ىررقلا ذنم
 زارطلا اذه زيت . ماد عباطب ةينامورلا ةينيدلا ةرارعلا ةسدنه عبط ًايكسورتا

 ريشن نا « اهلك اهناببت ىلا ةجاح امنود « انب ردحي يتلا ةصاخلا تافصلا ضعبب يفانويلا زارطلا نع
 قصالت يقب دقف , زارطلا اذه لكش يف ةروص ىلجأب ربظت يتلا كلت ىلا يرخلاب وا « اهمهأ ىلا
 نونوجو ريتبوج ) ثسلاوث يف ةحلآلا ضعب عمج اهضرف يتلا « الثم « ثالثلا ةيلخادلا دبعملا تاعاق
 «مظعالاو لضفالا» ريتبوج دباعم يف ماد ايكيسالك أزارط ( اريبيلو ريبيلو سيريس ؛ اقرتيمو
 نسم ًاريبك ًاددع اودش دق نامورلا نا مث . ٍلوتدباكلا ريتبوج يأ ( 0ماةردمم الهدم )
 متلس زييحت ىلا مث نم اورطضاف ؛ ءاننبلا يف عافترالا ضعب ىلع ةدعاق وأ ةيطصم ىلع مهدباعم
 بلغأ يف ةيبئاجلا ناردجلاو « يفلخلا تاعاقلا رادج بصتنا انيب لخدملا ةهبج ىلا يدوي
 . اييرقت ةدعاقلا ةفاح ىلع « نامحالا

 يئادبلا نفلا

 فزدلا «اهنيبؤتو اهتئايص ليبس يف «اريثك مدختساو « باشخألاب ىلوالا دباعملا هذه ثديش
 ايئابك يف لب « بسحف ايرورتا يف سيل « راشتئالا ةعساو ةداعلا هذه تناكو : ناولالا ددعتملا
 يأ فاشنكا نع « مويلا ىتح « امور يف بيقنتلا لا أ رفست مو . اضيا ىطسولا ايلاطياو
 اوأجل مهنأي لوقلا « كلذ عم « انيلع بجوتي هنكلو , سييف يف نولوبا ةعومجمب انركذي ءين
 لكشلا ةيفعسلا شوقنلا اهيف اودضن يتلا ةيبارتلا سيبلتلا تاحول ةطساوب ءىتانلا نييذتلا ىلا'ةراهم
 تاببجلا يف تاثلثمللو دباعملا تاهبج ىلعأل. ليثاتلا تاعوم اوركتباو هجولا ءارعصلا سو رلاو
 ليضفتلاب دمتعا دق نيرغلاب ليكشتلا نف نا تباثلا نف , دياعملا لخاد ةبوصنملا ليثاتللو اهسفن
 « هيلا اوأجل مهنا « ”الس دبع يف ىتح- 2< ثدح دقو «امور يف نورق ةثالث وا نيئرق ةايط
 ليثاتلاو نفادملل نومدختتسي اوذخا دق ارئاك انيب «ةديدجلا دباعملا نيييزتل «ديلقتلل مهلم امارتحا
 . ًامصق لقاو انُم ىلغأ داوم « ةيفصنلا ةينفدملا

 ميدق وهو «نيينامورلل هب ىحوأ ينذلا قوذلا ناف .نييزتلل ىرخأ ةقيرط ريوصتلا نف رتفو
 اوأجلي ل نا « ةماعلا ةينبالا ناردج ىلع ىتحو ضرالا تحت نفادملا ناردج ىلعو دباعملا لخاد يف هبلااوأطل دقو ٠ لوطأ انمز رمتسا دق « نيتاللاو نيينابكلاو. كسورتالا نع سبنقمو ًاضيا
 ملو . ةصاخلا لزانملا ناردج ىلع - ًارخنأت رثكأ نمزىلا يببمرب موسر مدقا يقترت - كاذت7 هبلا
 رخاوا يف نشد دبعم كلانبف : ايصخش هوطاعتي نا نم ةيعاتجالا ةبخنلا ءاضعا ضعب فنأي
 « كلذ ضيقن ىلعو . ينيدللا ريوصتلا نم ءيش انيلا غلبي'ل . هتيرذ ىلا لسقتنا يذلا « روصملا د بقل « كلذ لضفب 2« لمحف سويباف .ك وعدملا موسرلاب هناردجن نيز نا دعب عبارلا نرقلا
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 يف تمسر « ةضوافمو ةكرعم 4 ةيخيرات دهاشم اياقب سونيليوكسالا نفادم دحا يف تربظ

 ةرفاظ ةكرعم ريوصتب «ىلوالا ةيقيذوبلا برحلا لئاوا يف « الاسيم سومسكم سويريلاف , م رمأ

 روبظ « عيضاوملا هذه رامتخا يف « ىرن نا زئاجلا نمو . خوبشلا سلجم تاسلج ةعاق رادج ىلع

 داعتست يتلا ةبعقاولا ثادحألا لبثت وحن ًاًئاد (حانجإ ينامورلا نفلا حنجي' فوس ركبم لبم

 « مئابذلا < ةرفاظلا تاضارعتسالا < كراعملا : اهتلكو اهماكح دجمو امور دج ًارابظا راقوب

 . ةماعلا تالافتحالا

 ةمظع رابظإ ىلع نينانفلا صرح نم عفادب تمظنو تلمج دق ةيخيراتلا دهاشملا هذه نا يلج

 تزرب دقف « كلذ ضيقن ىلعو . ىمظعلا ةشاقنلا دعب امف اهمظنتو اهلمجتس اك «فطاوعلا كرحت

 يف دنمت اهنأكو ًادج ةظف ةبعقاو « ةشوقنملا وا بارتلاب ةعونصملا صخشلا ةروص دبع لئاوا ذنم

 نع دوت ةمعمث بلاوق نم روصلا هذه تدلوت دقو .نسلا وا ةعيبطلا ايالب نم ةيلب ةيأ يفخت ال نا

 فلؤيو ةيلئاعلا ةقورالا يف ظفحتنلا ةيفصنلا ليثاغلاو ةعنقالاو « روصلا ٠ عنص ةيغب ىتوملا هجو

 ابلمختن نا اننكمبي امناو  عونلا اذه نم ةيدق ةعطق ةيأ انيلا غلبت مل. ةدفحلا زئانج يف بكوم ابنم

 « ةيروطاربمالا لثاوا ىتح ديلقتلا اذه ىلع تراس يتلا ةيلزهلا هبش سوؤؤرلا ةعومج ىلا دانتسالاب

 . ىنعم ةقفشلل فرعت الو سفنلا كرحت ةعومج يهو

 دبع ذنم امور يف تبصن اهنا بلغي يتلا ليثاتلا رمأ نم نراك ام فرعن نا انيوهتسي كلذل
 مل ناذللا امه ناريخالا ناذبف : سوروغاثيبو سدابديقلأل ىتحو « نييموق لاطبأل ماركا ركاب
 « ةكشو ةلاسب قيرغالا نيب نالوالا 2« هصخ اهف لك « اهنأب فرقعي نا يف خوبشلا سلجم ددرتي

 نود ؛« عبارلا نرقلا يف نيبنمسلا دش برحلا ناّبأ ريش ريشتسا نيح « يفلد بيغ فتاه رما ناذللاو

 وهام ل وا رولا ند كانت ( الحلا لقت ام اذا: ليثاتلا امل بصنت نأب « حاضيا يأ

 مهنبز قاوذا اوذخأي نا مهيلع بجوت نيذلا « مهنم بناجالا ىتح « نوشاقنلا هغلب يذلا دحلا
 هذه ىلا ريشت يتلا ةعدقلا رداصملا نكلو ؟ لماش يلاثم ريبعت قيقحتل مهامسم يف « رابتعالا نيعب

 . اهفصو انل كرتت ل فحتلا

 رهام ءانثتساب ©« صاخلا خذبلا امأ . يعاملا ديعصلا ىلع ةيلاملا دصاقملا ضعب نذا تدب

 كاذ ذنم دج ةنقتملاو ةطشانلا همشلا نيدعت ةعانص جاتن ىوس هنم فرعن الف « ىتوملا ميركت

 اذم فرطا نمو . ىطسولا ايلاطيا ءاحنا عيمج يف مهتطساوب ةرشتنملاو كسورتالا دنع دهعلا

 فنرا عيارلا نرقلا ذنم ودبيو . ليمزالاب ةروفحم موسرب ةنادزم ةريدتسم بلعو ايارم جاتنلا

 .مويتاللا ندم ىدحا «( ةيلاحلا انيرتسلاب ) قدمو#م اتسنيرب ناك ةعانصلا هذهل يسيئرلا ركرملا

 امور يف تعنص اهنا تبثت ةباتك لمحتف «اهلاثما لمجا نم ةدحاو يهو «« ينروكيف »م ةكرملااماو

 موسرلا نمةروصملا دهاشملاو مهتقيرط نونانفلا ىحوتساو .اتسنيرب ءاسن ىدحال ينجا نانف دي ىلع

 ضقت



 « لوا سوثئروك - ًاليرط انمز ةميدقلا نانوملا تردص دقو « ةفرخزملا تايفزخلا ىلع ةروصملا
 نانوملا نم « عبارلا نرقلا نم ءادتبا « تدروتسا مث « ايلاطيا ىلا تايفزخلا هذه  اتيثا مث

 . امور يلامش « رببتلاو ايرورتا نم دج ةبيرق ةنيدم يهو « ايريلاف نم مث « ىربكلا

 :طونوغرالاةلحر ثداوح ىدحايروكرفة آرم ىلع ةروفحملاروصلال ثم
 ديلقت اهلعلو « هتجلاععو عوضوملا رايشخاب اهبف ىلج يلانوملا رثالاو
 ىرخا ةلثما درسن نا انتعاطتسابو . مظعلا ريوصتلانف فحت نم ةفحتل

 وا ةرشابم تفرع ىتلا فحتلا ةيرثكا نا مث . يئادملا ينامورلا نفلا يف ينانوبلا ريالا نع ةريثك
 . ةينانويلا ةنايدلا وا ةيئانوبلا ايجسولوثمملا ىلا ءوجللاب الا رسفت نا نكمي ال فضولا قيرط نع
 ىربكلا نانويلا نا اك . يئانويلا نفلا نع كسورتالا سابتقا ىدم ةبناث ةبج نم ملعن نحنو
 ذنمف : انابحا ةرشابم قئالع ًاريخا تماقو . نفلا اذه رشنل ىرخا زكارم اتمض دق اينابكو
 ىلع ناروصم امهو ؛« سوساغروغو « سولفوماد « ناينانويلا نانانفلا ىتا عبارلا نرقلا لئاوا
 . سريس ديعم ةفرخز ةيغب امور ىلا « حجرالا

 مل اهنا عم اهسفن ةيوبحلا نانويلا يف طق دترت ل يتلا لوملا ضعبو عباوطلا ضعب كانه نكلو
 لوح لداجتلا اننكمي ال نكلو ةيلاملا اهتمبق لوح لداجتلا اننكمي دق :اهبف (ماقت ةلوهجم نكت
 يفنامدجن ال انئا ذا مهريغ نود نامورلا ىلا اهتبسن « ودبي ام ىلع زوجي ال . اهدوجو ةقيقح
 ايلاطيا ءاحنا ةفاك يف ىتحو ًاضيا مويتاللا نم ىرخا ندم نف يف امئاد أهدجن لب اهدحو امور
 مع تافاشتكا ناف « ةزيملا هذه صالختسا موبلا نيخرؤملا دوبج تفدبتسا ام اذاو . ىطسولا
 ام ةقيقحلا يف سيلو . امومع نييلاظيالا ىلا لب بسحف نامورلا ىلإ اهتبسن ىلا انب بيبت ال راثآلا
 دق « ةيقرشلا امهوصاب اناس اذا ىتح « اهسفن ةيكسورتالا ةراضحلاف . كلذ يف ةثهدلا ريثي
 ةروطسا نم مغرلا ىلع «امور نا كلذ ىلا فضا . ةبلاطيا تاعزنو ايلاطيا اثرإ تغاستسا
 فلتختل ىلوالا ابناكس رصانع تناك امو . ةريزجلا هبش يف ابيرغ امسج لثمت ال«يداورطلا «هنيا»
 ىلوالا ةجردلا يف وهف اهنيب امور ةيصخش ناوكُي ام اما .ةرواجملا ندملا ناكس وصانع نع ًاريثك
 يئئاجعلا اهريصم ةيناثلا ةجردلا يف وهو ؛ ليصاحملاو رشبلا يتالت يلاتلابو لاقت ناكم يف اهعقوم
 ةلقانو ,ةعلتبم ايلاطيا ةمصاع تحبصا دق اهناف ملاعلا ةمصاع حبصت نا لبقو . تاحوتفلا قيقحت يف
 . ةصاخلا ةيلاطيالا تازبملا نم يقب ام لك لبقتسمل اهمساب

 ًاددع ربكا تاءاقب نيمأت نيرخآآ لاجرو ىرخا فورظ ةنكمب ناك له

 «انب ردجي امنا .كلذب لوقلا حصي دق ؟ةبوذع ىلحا ًازيتو « ىزغم دعبأو
 نهربت فيك تفرع يتلا ةأرجلاو روبصلا امدانع لضفب « امور نأب فارتعالا « لاح لك ىلع
 . ةيلاطيالا ةراضحلا هذه نم هيلع تقبا ام تمدخ دق « ةيلمعلا لئاسملا هجو يف اهنع

 نوكي اماق يذلا « نفلا نيب لصاف دح نم كلانه نكي م ذا - ددصلا اذه يف « ميشال

 ةراضحلاو ةيناثوبلا ةراضحلا

 ةيئامورلا راضحلاو ةيلاطيالا

 ىربكلا ةماعلا لاغشالا

 قربي



 اهيسدنبم تاقيقحت نم غلبا ةدابش انيطعي - ةماعلا ةعفنملا تاذ ىربكلا لاغشالا نيبو « ايرامتشلا
 ذنم ازرب . ةدجلا امور تاصاصتخا دحا ايقمي نال نيوعدم مهتينقتو مهماع ناك دقف . لرالا

 هتشوشيش يف ( (ةودنو ) « ىمعالاب ١ بقل يذلا « سويدولك سويبا مسا يقبو مدقلا دهملا اذه
 تانقلملا ةلصتم ةلسلسل < ةدع نورق ةلمط « اقلطنم تناك ةميظع عيراشمب اطبترم « ةمدقسلا

 . تالا, امور تماد ام تماد

 امور ىلا ترج يتلا « ةببآلا ةانقلا » ىنبو ١9“ ةنسلا يف ءاصحالا يضاق بصنم ىتلوت

 الصوت “ ينامورلا فيرلا يف « نكما دقل لجا . ًارتموابك ١4 زواجتت ةفاسم دعبي عوبفي هايم
 ةريخلا نييلاطيالاو كسورتالل ترفوت فيفجتلا لامعأل ةروفح ةقباس ةينقأ مادختسا « ةياغلا هذهل
 ايس ال اليج حاجن ناك ضرالا تحت ىرجلا اذه قيقحت نراف كلذ نم مغرلا ىلعو . اهمف ةعدقلا

 . ًابيرقت رقم ضرعبو رثم +١40 "ولعب « نابحالا ضعب يف اقمع ًارتم ١١ نم رثكأ ىلع زبج دقو

 ذنمو . ةئيدملا يف ضفخنم قوف ( م« ) ًادج- ةريصق ةفاسم الإ ساوقالا ىلا ةانقلا دنتست لو

 ةئيدملا ناكس ددع عافترا ناك املو . رطانقلا نم رتم ٠٠» ةديدج- ةانق تمزلتسا « ؟ا/9 ةنسلا

 ًاثيش اهتيهأ تدادزا ةينبأ ىلا ايجيردت كلذ ىمفأ دقف « دارطاب اداز دق مهتيهافرب ماتهالاو
 ه٠ تغلب دق ١4٠ ةنسلاو ١4 ةنسلا نيب ام تديش يتلا « ةبسراملا ةانقلاف » : : اضيا ائيشف

 دوعت «  دبعب نمز ذنم «قيرغالا نا يف كشال. رطانقلا ىلع ًارتموامك ١١ اهنم آلوط ؟رتمولمك

 لثم اوققح دق  عبارلا نرقلا ىلا « هتمزاتسا يذلا قفنلا عم <« سوماس يف سونيلابفا ةانق

 ًالامعأ « معن ام ىلع اوممصي ملو « اوققحي مل مهنكلو . هايملاب مهندم نيومتل ةّدعملا لامعالا هذه

 . ةييهألاهذه لثم ىلع

 ؛ قباسلا يف تاقرط تأشنأ دق ىرخأ ابوعش ناف . تاقرطلا ددصب اهسفن ةظحالملا ردحت

 كلذ يف اوحوتسا مهنا نامورلا ىلا وزعي « لاح لك ىلع ًاريثك هيف كشي « ديلقت كلانهو

 تاقرطلا ىلوا ءاشنإ يف ميلضف مبطمقن نا عيطتسن ال اننكلو . ايلقص يف نييجاطرقلا بيلاسأ

 ةقيرطلا مماصت عضو « ًاضيا ءاصحا يضاق سريدولك سوببا ناك نيحف . ىدملا ةليوطلا

 اهوعدس يتلاو ءاينابك يف - مك ١وه«واناك»ب امور تلصو يتلا يهوءاهلامعا مزلو « ةيبآلا »

 طخ ةيئنوبلا تاعقلتسملا تقرتخا دقو . « تاقرطلا ةكلم » يروطازبمالا دبعلا ءارعش دحا

 اهّدش يتلا ةيرجحلا تاقبطلا اهئاشنإ يف تدمتعاو . ًالوط مك 88 تغلب ةيمدر قوف مقتسم

 يتلا تاحوللاو « حطسلاو ساسالا نيب اهتراجح تاسايق تصقانتو ضعبلا اهضعب ىلا طالملا

 « ءامس لك تحتو نورق ةليط « يطعتس ةبلقتل قيبطت لوا تناكف « دعب ايف حطسلا اذه تطغ

 ايلاطيا تقرتخا يروبملا دبعلا ينو . اهقوفق نع ةريثك ىرخأ نيهارب « تاضفخنملاو لابجلا يف
 ىلع اهممعت كلذ دعب ةيروبجلا تلوت ةلئامم ةميظع تاقرظ < تاهاحتالا لك يف « صاخ عونب

 يسيئرلا اهبفده ناف . عيرسلا ريسلل مدختست ل تاقرطلا هذه نكل . عساو قاطن ىلع ملاقالا

 افرذو



 مسقت يف اهيلا تدنتسا دق ةحاسملا تايلمع نا م ؛ ديربلاو ةحلسملا تاوقلا لاقتنا لمست ناك

 دطوا نم ةماعد « اهتكسش عاستا عم « يرادالاو يركسعلا رودلا اذه ابنم لعجف .٠ يضارالا

 . كلذ دعي ةيروطاربمالا ىلعو ًالوا ايلاطيا ىلع ةينامورلا ةرطبسلا مئاعد

 فنرا « ةقيقحلا يف « يفقي لدعلا ؟ ىرت اي ةينامور تاعزنلا هذهو عيراشملا هذه تناك لبف

 نا يلاتلاب بجيبف . أشنملا ةينيباس ايدولك ةلئاع نا ذا : لقالا ىلع ةئنيتاللاب وا «ةيلاطيالاب اهفصن

 يف يديلقتلا ابمادختسا ركابلا يرشلا رابصنالا رّسفي يتلا ةيرصنعلا ىلع ةيعون ةميق يفضن ال

 لاغشالا هذه ىلا ةقباسلا ةزيجولا تاراشالا ناف «كلذ ىلع قافتالا متام اذاو .ضيرعلا اهموبغم

 اذه يف ةلاعفلا قئارطلا مادختساو ةيداعملا ةعيبطلا ربق ىلع عمصتلا نا ىلع ةلالدلل يفكت ةميظعلا

 . ثلاثلا نرقلا لالخ ةينانوبلا ةراضحلاب يّددولا لاصتالا مايق « امور يف « اقبس دق ليبسلا

 نكلو - باجعالا اهلامس دعاوس تراثأو قالطنالا ىلا اهبسدنبم ةأرج- تقفوت لاصتالا|ذهلبقف

 . مثركسعم ءانبب « ةلحرم لك يف « اهدوئج ماق ا - 9 ديبعلا نممهنيب ك

 مظعا ًآلامعا ةيروطاربمالا ىندالا قرشلا تاراضح تققح « نيئسلا فولأب كلذ لبق

 اكرتشم ًاسامقم دجن نا انب ردحي ؟ ىرت اب ةحلصملا نع ًادرحت دعبا هتتأ ام ناك لبف . ةماخض
 ةمدخ يف اهاوق تدفنتسا يتلا « اهببصنب ةيضار ما تناك ةعفدنم « ةلماعلا دملا تاف . ةحلصمال

 ىوق تاناسحا « ماودلا ىلع « ةعامجلل رفوت اهنأب تنمآ دق « نيبكلملا مهتافلخ وا ممئانباو ةحلآلا

 نمن . دعب لقاو اضومت لقا ةركف « ةماعلا ةعفنملا نع « اونوك دققف تامورلا اما . ةردقلا ةيلك
 قاف مهماما حتفت مل اهناف « ريبعتلا حص اذا ةيويند وا 2 ةينوناق ةنايد تناك مهتنايد نا ثبح

 دوعوب موحن اوفتكا لب «مهتلآل اقبسم مهتابجاو اودؤي ل مث ثيح نمو . تارابتعالا هذه لثم

 « مهدوبجب اوفيك دق مو . قاطنلا اذه لثم ىلع تادبعتب مايقلا اوشاحت دق مهناف « ةطورسشم

 دادتعالا يف مؤايربك زربي لو.هنم هوبقترا يذلا رشابملا بسكلل اقافو «اداصتقا لب «دب انضال

 . ًاردان ًارما عينشلا هناغيز يقي دقو « نيح دعب الإ مهتورثو مهتوقب

 اذه لثم ىلع تافرصت ةنراقم يف دحلا اذه نم دعبا ىلإ ريسن نا « لاح لك ىلع « انيدحيال

 ىلع مهيلع نامورلا قوفت ةبقيقحلا يف . قيرغالا عم ىرحت نا بحي ةديفملا ةنراقملاف : دعابتلا

 ريثأتلاو قطنملا نيب لبسلا فلآتلا كلذو نرملا ماجسنالا كلذ مهزوعا دقل لجا : ديعمملا اذه

 ىلع اهومبف يتلا ةعفنملا زفاحي اورعش نا ام نكلو , ىلوالا ةبترملا يف ينانوملا نفلا الحا نيذللا

 نع  انيأر اك * ًادج اركاب « اونهرب ىتح « قيرغالا ةقيرط نع طق فلتخت مل يتلاو مهتقيرط

 فيك اوفرع « مظعا وه ام قلخ لئاسو كلذ دعب مهل ترفوت نيحو . ريكفت ةعسو لايخ ةدح

 لإ نم ىلعأ لثمل « ذئذنم «ةقباطملاو «ةفرخزلا نم ةيلاخلا « ةيلمعلا مهتاقيقحت ىلع نوفضي

 . يناصلا لالجلا نم اعباط < يفظولا

 انفيخا



 مل مهنكلو . ةصاخلا مهتيرقبع ىلع « انينعي ايف « ىرذا نامورلا ظفاح
 . يقيقحلا نفلا ديعص ىلع اهيلع اوظفاحي

 امسآو ةينانوملا ةريزجلا هبشو املقصو ةيبونجلا ايلاطيال مهلالتحا وه ديدج رمأ ثدح دقف

 مهراثثتسا لب « هولبجيل اونوكي مل انف مهمابلتسا ال « هعم ثدح دقو . ةقرغتسملا ىرغصلا

 هرايتخا مهل باط ام اوراتشا نا دعب مهنطو ىلا هلقن «ايدام اوعاطتسا ام لكي رشابملا مهعتمو

 انف بوعشلا عفرا هسادك جاتن نم

 ىلا ىرخا ةرم دوعن نل . ةينفلا فحتلل مخضلا داريتسالا اذه نع انصقني ام ةلثمالا تسبلو

 كرتشت يتلا مئانغلا « ريهاجلا باجعال « ًانايحا ةدع مايا ةليط « مدقت تناك يتلا رفظلا بكاوم

 شيلا « ١45 ةنسلا يف « مزه يذلا سويموم . ل لصنقلا تافرصت ىلا ىرحالاب رظننلف . اهيف

 بلاث ديلقت ىلا ثدحلا اذه ةربش يف ربكالا لضفلا دوعيو . سوثنروك نم ةبرقم ىلع يختآلا

 مدقا وه اذاو .ةيريربلاو ةنوشخلا ربظمب ينامورلا اذه ربظاف كحضم عباطب تاياورلا ضعي عنبط
 يذلا 6 بيلوب ناو ؛ خوشلا سلجم رمأ دنع ًالوزن كلذ لعف امناف اهب: دعب سوثنتروك مده ىلع

 هدرجتو هلادتعا حدتمي «باعكلاب اهيلع نوبعليو اضرا ةريبشلا تاحوالاب نوقلي دونجلا رمز دهاش

 يا ل ل ا
 امدنعو . سيريس دبعم يف ابعضو ثيح امور ىلا اهرضحاو ثلاثلا لاتطا يسوماغربلا كلملا
 ناف  اهريغب اهنم دقفي امع ضيوعتلا بوجوب ايلاطيا ىلا ليثاتلاو تاحوللا لقن يمزتلم رذنا

 كلذ ىلا فضا . يقيقح راذناك ال ةهاكفك هيلا نرظن ام اذا باوصلا ىلا برقا نوكي هراذنا

 . املك فلتخت ةيجذوم ةلاحك هتمسق ناف : ناك ةيهالا نم انه تسل لجرلل رابتعالا ةداعا نا

 ١و٠ ةنسلا نيب ام ىرغصلا ايسآ يف .:رورفاظلا ةداقلا ناك اذا « « مدقلا نيلب » رظن يفو

 ةرسالاو ةئيمثلا ةشقألاو ةشوقنملا ةضفلا تا عولمملا ةداع امور ىلا اولخسدا دق ١44 ةئسلاو

 . ةشفلا تاحوللاو ةيثئروكلا ةيببشلا تاعونصملا ةداع لخدا دق سوبموم نا « هّبشلاب ةلذنملا '

 نيحف . امور اهب تنادزا يتلا ليثاتلا لمجاو رثكا همئاغم ىلا سطسوغوا يرصاعم دحا ازع دقو

 عاطتساو ًابيرقت ةنيدملا ءاحن ا لك ىلع اهنم ربكألا مسقلا عزو ,١4 ةنسلا يف ءاصحا يضاق ناك

 اكيلاطيا ةرمعتسم ىلع ىتحو ةيلاطيالا تايدلبلا ىلع تابهلا عزوي نا ابنم ضئافلاب
 , اينايسا يف

 .ةليضفلاب رهاظتو دادتحا لاجم سل لاجلا نكلو . ةريثك ىرخا ةلثما نيب طبسب لثم اذه

 « مويلا:ىتح < يرغت يتلا هذه بالتسالا ةقيرط اودمتعا دق نامورلا لبق نيريثك نيحتاف ناف .

 نع « ميدقلا رصعلا رخاوا ذنم « اوعطقنا مهدحو قيرغالا لعلو . رصاعم رصتنم نم رثكا

 ىزغم لئالدلا لقا اذه سيلو - ليملا اذه ىلع.اوبلغت مهنال ةينفلا « ةرياربلا » زوتك بالتسا
 . الئام اعفرت « الثم نويطالغلاو نويجاطرقلاو سرفلا < مهموصخ دبي لو. يلاملا مهالقتسا ىلع ٠

 ةينانوبلا فحتلا لقث

 اضرير اهتيروطاربماو امور



 بيلاسألا وطنت لو 2« كسورتالا دض مهبورح يف جبنلا اذه اوجهنو ممل قبس دقف « نامورلا امأ
 ةباحر اهرسفت يتلا ةردانلا اهلخد ةرفو ءانثتساب ديدج- يأ ىلع ينانوبلا ماعلا يف اهودمتعا يتلا
 امظنم ًابالتسا ةصاخلا تاكلتمملا بلتست ملو . ةينفلا هتفاثكب هوعدن نا نككمي امو « ىلاعلا اذه
 مارتحاب ىفق يوقت فرظب نامورلا ىحت ام ًابلاغو « ةيعاجلا وأ ةيدرفلا ةبوقعلا ليبق نم الإ
 ثسلت نا ةنيدم يف ًاسيدكتو الباو ةجيتنلا تناك دبقف « كلذ عمو . ةماعلا تاكلتمملا نيد دباعملا

 , فحتلا هذهب حفطت نأ

 تقو يف وأ هسفن تقولا يف هقفار دق ةلودلا باسل يرجا يذلا لقنلا نا كلذ ىلع دعاسو
 ًاردان ًاليبست اهلهس تاباصتغاو تاقفص كلذك تلصحو . دارفألا ةحلصلل يرجا لقذ قحال
 ةينفلا تائحشلا ردصم وه ايف . اياعرلاو دابسألا نيب حتفلا هدجوأ يذلا يرادالاو يلاملا توافتلا
 لوالا «نيرشعلا نرقلا لئاوا يف افشتكاو « داليملا لبق لوألا نرقلا يف اقرغ نيبكر» يف ةعومجلا
 سنوت ءىطاش ىلع هيدبم ف يناثلاو “ زينوبواعلا يبوذح ( 1 أ ) سو ريثيكيلتا ف
 ؟ تاديرتس دض تايلمعلا نابا نائوبلا يف الس اهلع ىلوتسا ةيبرح متانغ يه له ؟ قرشلا

 ؟ ًالاومأ قاوسألا زيغأ 3 ابيب ةيغب ةرسامسلا ابلسرأ تاعومج مأ ؟ تاّيبلطو تاقفص م |
 ةيماخر عطقو « ةدمعأ- عوتت نم « يضاملا ةداعتسا يف “ ري ا

 ضعب لامجو ..  خلا « ناوأو « ةئتان شوقنو « تاسابقلاو لاكشالا ةفلتخم ليثاتو « ةيببشو
 تدغ يتلا “ 5 تعمج « ةرمتسملا تاداريتسالا هذه لضفب : رافظنألا تفلب يذلا عطقلا
 . ىمظع ةينمله ةمصاع ةيأ هتعمج ام قوفت ةيئانوي ةينف تاورث « افحتم - ةنيدم

 نع « بير امنود « بلطملا اذه قيقحت يف رمتسملا دانعلا اذه فشكي
 - بعشلا بجاو نم ناك : ةمعنلا يثيدح دنع يرطف عشج ءايربكب روعش
 ندملاو مهندم هتنيدم زبت نأو « نيئيلحلا كولملا "نيب نا هسفن ىلع كلملا

 تقولا يف ىعو دق هنكلو . اهتماخفب تيصلا ةعئاذلا « سودورو انيثأك « ةينانويلا ةيروبمجلا
 . ينفلا نيبولغملا قوفتل نورصتلملا هيدؤي يذلا مارتحالا بجأو موهقم هسفن

 « يناثلا نرقلا لئاوا يفو ثلاثلا نرقلا لالخ « امور يف ثدح ام نيب ًانايحأ مهضعب براق
 بلألا لابج اوعطق ام دعب رشع سماخلا نرقلا رخاوا' يف نويسنرفلا اهب رعش يتلا ةمدصلا نيبو
 ةقيقحلا هوت صاخ عونب هذه ناف « دافقتنالل ةلباق ةنراقم لك تناك اذاف . ايلاطنا اولخدو
 لمبهت اهنا «ىلوالا ةجسردلا يف « اهيلعذ خي « ةقباسلا تالاصتالا ةيمهأ نع رظنلا فرصبف . ايو
 ضرعت امنود « انه دوصقملا امو : امور يفو ةيئانوبلا تادلبلا يف ةضبنلا يزاوت ةكرح ةيأ نادقف
 . نويموق نونانف كانهو انه اهيف مهسأ امبر « ةيوقو ةديدج ةبنف ةكرح ىوس « يحولا رداصل

 ينانويلا نفلا ةرطيس
 نيينانويلا نينائفلار

 : قباسلا هرقبقت دعب ينانويلا نفلا ثاعبنا « يناثلا نرقلا طساوا يف <« ميدقلا نيلب » ظحالي
 لبق نم ةيئيلهلا ةراضحلا تدبش ٠ يداملا راهدزالا ةداعتسا « رخآأ رما اذهو « ينعي هنكلو

 فض



 عمج دقف . اهريغو ةيئانوبلا فحتلا ةفدهتسم امور يف ةداعلا هذه تجردو . تاعومجم ا ةداع

 مدقلا دبعلل دوعي ام اوعمج نا كلذ دعب اوثيل امو « يكسالكلا دبعلل دوعي ام اهنم نامورلا

 هذه طاسوا يف طاشنلا دايدزا « ةينفلا تاعونصملا ةراحت قاطن يف « قرشلا دهشو . ضيا

 موسفنأل اهنم نيعاتبمنامورلا ءايرثأ اهيلآ درت يتلا؟سوماغربو سودورو انيثأ «ةيدملقتلا ةراجتلا
 مث . هقوذ ةمالسب سانلا قثو يذلا ( .4//ىعيه ) سوكستا لعف اك « ًاناحأ ماقدصأل وأ

 . فييزتلاك « ةيليفط وا « ممرتلاك « ةعبات فرح نم اهقفاري ام عم امور ةراجتلا هذه تلخد

 ءيش لكم نأكو « كلذ عم « ادب يذلا ديدجتلاب رضأ هنا « يفاملاب علولا اذه نأش نم ناكف

 ضعب زيمتو « ةنيه ىلع ةسوردملا فحتلا ةلوثماو « لاومألا ةرفوو « تادنقتلا راشتنا : هعّجْسي

 قباسلا جاتنلا ةرثك نكت ل لجأ . ىودج نود تاب كلذ لك نكلو . ةيلاطيالا تاعزنلا
 عاستالا يف ذخأ لب « طبه ل ديدجلا جاتنلاف « كلذلو . دارطاب نيديازتم نيز تاجاح دسنل

 يأ هشعتي مو «.د”دجب رابت يأ عْبتي م هنكلو ؛ ةورثلا راشتتا لعفبو ديازتملا بلطلا ةبسنب

 نع تنهرب لوصأ نع انايحا تاسايتقالا ضعب ىلعو « خسنلا ىلع ًادبأ رصتقاف . ديدج غسن

 . ةينيلطلا ندملاو تاطالبلا يف اهحاجن

 « باسح لك دعي « قيرغالل ناك دقف ؛ ةشهدلا نم ديزمل ًاراثم سل دوجلا اذه نا ريغ

 : فيك وه هكاردا يف ةبوعصلا نم ًاديزم دحن ام نكلو . مهتيصو مهتراهم راثتسا يف مهتحلصم

 يتلا ةريثكللا.فورظلا نم مغرلا ىلع « نيبلاطيالا وأ نيبنامورلا نينانفلا نم ليلقلا ليلقلا نا

 . مهئامسا«ىلع ظفاحت نأ رداصملل حاتأ ام ريدقتلا نم كاذن اوقال دق «ينفلا ليصحتلا مهل .ترفوت
 لكب الإ « يروطاربمالا دبعلا يف.“ لاحلا هذه لدبتت نلو - يروبملا دبعلا رخاوا حف

 سدنبملا سويتوسوك ىوس « ايلبتال امسا لمحي اينامور انانف رداصملا هذ ركذت ل - ءطب
 يملوالا سفز دبعم ماتا « عبارلا سوخومطنا « قواسلا كلملا هفتلك 0١ه ةنسلا يف . يرامعملا
 الإ « لاح لك ىلع « يهتني نل يذلاو < سداسلا نرقلا رشاوا ذنم هؤانب فقوأ يذلا انيثا يف

 ريغو < كلذ هبسكأف « ةينامورلا تاداعلاب ًادج ًابجعم كلملا اذه ناك . نورق ةثالث رورم دعب
 « هتيبعشب ةيائعلا يف ًارهام ناك هنكلو . لتخم فصن هنا هنع ربتشا ام « تايارغلا نم كلذ

 ثيدح اينامور (نطاوم سوبتوسوك يف اوري نأ ماماعلا ضعب يرغي كلذلو . انيثا يف اهسال

 . ةينيتاللا ةغبصلا همسا ىلا فاضأ « لصالا ينانوي « دبعلا

 هبشو ةديرف ةلاحلا اهنا : ةيزمرلا ضعي ىلع يوطنت سئاملا ضارتفالا اذه يف محتتلا ةفص نا

 ليبس نم سيلف كلذ ضيقن ىلعو . لمعلا اذه, مايقلا (ينامور ًانانف يقيرغا فلكي نأ ةنيشم

 وا ىضر نيعومج لا نيينانوبلا نينائفلاو نييعانصلاو « ةيئانوبلا دالبلا يف ةذفنملا تايبلطلا ءاصحال

 .نامورلا ةمدخ يف لمعلل ايلاطيا ىلا مهرابتخاب نيتآلا وا نيعدتنمملاو ةلماك قرف نيلوقنملاو ًأرسق

 نايحالا بلغا يف داقنلاب مفدي هطمت ليلحت ناف لاما ضعب ىلع ام لفغم جاتن ىوطنا ام اذاف

 ضضفي



 وحن يعاواللا لما كلذب ةبوشم مهتاجاتئتسا ودبت دق لجا .لوبجم يناوي نائف ىلا هئبسن ىلا

 ام لك عم قفنت عقاولا يف اهنكلو . ةبوعصب الا نفلا روم هنع ىلختي ال يذلا ةيئانوبلا ةراضحلا

 نرامورلا جرد دقف : ًانامحا اهتغالب ةريغصلا لئالدللو . نيبعشلا نيب ةينفلا قئالعلا نم هدهاشن

 رمرم اومدختس و ةصحالا رزخلاو ( كا وجب ) كنتألا نم رمرملا داريتسا ىلع دبعلا كاذ ىتح

 . رصيق دبع لبق امور يف ايلاطبا
 ال يذلا ديلقتلاف . ةبينجألا ةدايسلا هذه نم ريذتي مل ادحاو اينامور نا ًانايب لقا سيل

 رعشلاو ةفسلفلاو خذبلاو قالخألا داسف دض ةعذاللا نوناك| تاداقتنا نع مالكلا يف هنيعم بضني
 ىلع ضارتعالاب ىفتكا هلعلو : مهنف دض داقتنا يا هلع يوري ال « قيرغالا دنع بطلاو هسفن
 .ةيويند فادهال ةيهلالا روصلا مادختسا ىلعو -اريخا هلام هل يبصا نكلو -طرفملا ليثاتلا ددع
 : مهنم يال ةبقاعلا ةميخو هنم اهونج يتلا عتملا دمت ملو رايتلل مهعيمج اوعضخ مهنا يه ةقبقحلاو

 دق نيفقثملا نينطولا نرا يف كشن ال نحن . هدوجو مدع ىرحالاب وا مهنف ةطح طق مهتفت لو
 تحبصا عئادبلا هذه ناب داقتعالا مهيف اهراثأ يتلا ىلوألا ةوشنلا تلاز نا دعب كلذ نما وملأت
 فحتلا نع فغشُب ثحب يذلا نورشيش ناف . مهالذتساب اوفرتعي ل مهنكلو «مهل اكلم ذئذنم
 رهاظت دق ةيلاملا هلغاشم نم مغرلا ىلع ًايلاغ اهنم مفد يذلاو هفصاقم اهب نيزي يك ةيئانويلا
 :هدوار دق مسالا اذه ناك اذا .ريبك روهمج يف ابيطخ فقو نيح اناقتحا تيلكيلوب مسا نايسنب
 عوضخ .ريسفت لواح كلذب هئاف 4( ةيدسباو»ممو ) هباتك نم لوالا مسقلا يق دهج امئود
 هتيهومب قيلخلا ماركالا سويبافل يدأ ول » : ةبعرملا دودجلا ةالابمالب يانويلا نفلا لايح امور
 نينائف نامورلا نيب انيصحا انك اما « فاريثالا تاقبط مفرا ىلا يمتني لجر وهو « ةيريوصتلا
 نلعم « هاو رذعب مهلك اوفتكا دقف « عقاولا يف اما ؟ سويسارابو تيلكيلوب لاثما نم نيديدع
 . انأث مظعا ىرخا لغاشم « هماكحؤ ملاعلا يحتاف « نامورال ناك : ينمش وا

 . هنبز ةسنحي الإ ًاينامور سيل جاتنب مارككلا رورم رمغ نا هذه ةلاحلاو انل روحت

 . ىمظعلا نونفلا ىلع اصوصخ رصتقلنف

 نيذلاو اهنولثمب نيذلا ةاضقلا ىرحالاب وا « ةلودلاف . دعامل ىصحب ال ةشاقنلا تاجتنم نيرا

 ةينبألاو ةماعلا تاحاسلا ىلع اهنم هيزما تعزو < ةصاخلا مهتورثب اهيف ماهسالاب اشذب اورابت
 وا مهووذ اهماقأ يتلا ءالبنلا ليثاتب موروفلا ةمحز نم غلب دقو . « ةنيدملا » يف ةثيدحلا را ةميدقلا
 مو . هتماقاب ةيمسر ةزاجا ردصت مل لاثمت لك هنم لازي نا « 6١م ةنسلا ذنم « ررقت هنا نوسفنلا
 مهفصاقمو ةنيدملا يف مههزانم اونيزف دئاسلا فرعلا تايضتقمو ةصاخلا مهتعتم ءاينغألا لمه
 ىطغخت ىلع ةريغصلا ندملا تراس ثيح ايلاطيا ءاحنأ عبمج يف كلذ لثم ثدحو . مهقئادحو
 ذنم ينيلهلا عمتجلا اهءارو ترج يتلا كلتب ةبيبش « مواقت ال ةكرح- تماقف . ةريبكلا ةنيدملا
 األ ابنم ىوقأ اهنا ىلع « لاح لك ىلع اهتاقيقحتو اهقئارط ةنسدننقم « عبارلا نرقلا رخاؤأ

 اضرب ١

 ةشافنلا



 يلاطيالا عمتجلا .لك اهءارو ترجف « ةيدام دراوم رفوأو تاكملاو نامزلا يف انابوذ. لقا

 . طسوتملاو عيفرلا

 نرا « ينيلهلا نفلا نم لبق نم كلذ رظتني ملاك « ريفولاو جئارلا « جاتنالا اذه نم رظتنيال
 ددجتي ل يذلا ينجالا نفلا وزغ ماما 2« لبن نحنو . لوالا عونلا نم اجاتنا هعومج يف نوكي
 « يروبجلا دبعلا نم ىلوالا نورقلا نف يف تزرب يتلا تاذيملاب لح امل فسالا ىلا  هنبز ةعفنمل

 يف مضوي نأب اهيلع ظفوح ولف . ايلك ًالالحضا اهالحضاب نكي مل نا « ايند ةبترم ىلا اهئاصقأب
 «فطاوعلل كيرحتو ةقانأو قطنم ةوقو ةينقت نم «ليوط نمزل « ينانوبلا نفلا هكلتما ام اهتمدخ
 تعرب دق اهناف «ةيعقاولا روصلا جاتنا رمتسا ام اذاو. ىربك ةميق تاذ جئاتن ىلا كلذ ىّدأل
 : ةرهشلا ضعبب نيعتمتملا نينانفلا نم بلطتل تناك امو « ايلعلا ةيعاّتجالا تاقبطلا ءاضعا ريغل
 ةيرصنع تادنتسك اهتسهأ « كاذنآ <« ةينفدملا باصنالا يف ةئتانلا شوقنلاو ةيفصنلا ليثائللف
 . ةمنف فحتك ال « ةيعاتجاو

 مويلا نويصاصتخالا لواحيو « ةليمجلا شوقنلا ضعب دبعلا اذه انل. كرت < كلذ نم مغرلا ىلع
 تنررقلا وه « ددصلا اذهب « دبع مأ نا يف بير نم سيل . اهروطت ناببت ةيغب اهخراوت نيمعت
 رسشن يف عرشتو تاعزنلا ضعب د”دحتو رقتست نا ةلدابتملا ةفاقثلا ليعاقم تعاطتسا نيم « لوالا
 وه ًانطاوم حبصأ ايلاطيا نم يقيرغا ةلاكل ًاريبك اماهها ةميدقلا رداصملا متبتو . بهاذملا ضعب
 قح مؤامسأ انيلا تغلب نم نوريثك هيلع ذماتتو "اليس نمز ذنم ةرهشلا ةمق غلب يذلا سيلبتيساب
 ءيش انيلا لصي ل نكلو . ةشاقنلا اسراممو نفلا لوصأب ًاناع انل هفصتو , يداليملا دبعلا دعب ام
 هيلع انعقو ام لك ناف « اهل ايماع نأش ال ًادجب ةردان تالاح ءانثتساب « اذكهو . هادي هتعنص ام
 . داح لدج- عوضوم ابتفرعم انمهي يتلا ذيفنتلا خيراوت تلاز امو « لفغ

 ليثات ضعب ثم ركذنف . لدجلا اذهل ضرعتلل انم ةجاح نود راثآلا هذه مأ أذا ضرعتسنل
 هذه نع نيدينعلا نيعفادملا ىلع رطبس يذلا هسفن ىوهلا كلذ «ىومح لا اهاذآ هوجولا ةفاجس ةيفصن
 ًالاثت اضيا ركذنو . السو سويرام نمز يف تملدنا يتلا ةيلهألا بورحلا يف كلت'وا ةرككفلا
 رضت مو : قيمعلا يجولوكيسلا ليلجتلا اهيف ىتلجتي رصيقل رخآو نورشيشل رخنآو سويبموبل
 « نيئتان نيشقن ىلا اصوصخ ريشن ناانب ردجيو . قيمعلاو 'يلجلا ريبعتلاب اهيف ةروصلا ةناما

 يأرلا "رق دقف . سوبرابونيها سوبقيمود حبذم ىلا ثادوعي رفوللا يف يناثلاو خينوم يف امحدحا '
 نم ةريخالا تاونسلا يف « اهشقان دودج دحا دب ىلع انوبرانسبيسأت ىركذ ءايحإ اهنا ىلع ًابيرقت
 يجولوثيملا دهشملا نا نم مغرلا ىلعو « نيفلتخم نينانف جاتنا امهو . حجرالا ىلع يروبملا دبعلا
 نم ًاديزم نوقلعي داقنلا ناق < فرظلاو ةرابملا نم ريبك بناج. ىلع يخينوملا شقنلا يف لثمملا
 اما ايسر ادبشمو ةحيبذ لثمي يذلا رفوللا شقن ىلع« عنصقو فافجنمهب فصتي ام ىلع«ةيمهالا
 فاو .محجرن اك ةديدجلا ةرمعتسملا ناطيتسال نيدعملا نيئطاوملا ليجستل اماو < ششيجلا حيرستل
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 ةيخيراتلا عيضاوملا ةمجلاعم ىلا « اضرع هلقا « ةريخلا ةعزنلا رارمتسا ىلع ليلدل ةعطقلا هذه لثم
 . اهيلع ضارتعا ال يتلا يروطاربمالا نفلا عئاور نم ريثكلا مهلتس ةعزن يهو « لبنب

 . بلطلا يف اميظع [ديازت هجاوت نا ؛ ةشاقنلا نأش « ةرامعلا ةسدنه ىلع ناك
 تاراكتبا يف « ضيا ةريثكلا اهجذامتو « اهثعاوب ةرامعلا ةسدنه تدجو دقو

 يف ةشاقنلا ىلع تقوفت اهنا كلذ ىلا فضأ . ةيليلهلا ةراضحلا اهتققح يتلا ةبنبألا نييزتو ليمجتلا
 .ضرالا هذه ىلع مدوجو تابثإ رشنلل ميمتت يتلا ةيداملاو ةنينملا ةينقتلا ىلا ينامورلا ليملا ةقباطم

 ملاعلا يف ىربكلا مصاوعلا قوف امور ءالعإ ةسيغب « نيع ىلع ادمس « [ريثك نامورلا ىنب
 فورظلا يف مهنكلو . تاينانويلا اهتاهيبش ةبترم ىلا هلقا ىرغصلا ةيلاطيالا ندملاو « يطسوتملا
 . مهسفانتو ةاضقلا بقاعتل انم تاتشلا اذه ناكو . عماج طيطخت اود « رّصبت الب اونب ةيداعلا
 ىرخأ رومأب لغش هنكلو : ةرمتسم ةباقرب موقي نا 4 كلذل ايفالت « خوبشلا سلجم ىلع ناكو
 .اعوط ةريقطلاو « ةظفاحلا ةنطفلا ريثأتب « دبعصلا اذه ىلع « ةيعيبطلا اهاياوز نم ءايشألا ري مو
 ثح نم لب بسحف ةديدجلا ةنبألا ةرفو ثيح نمال « ايقيقح اجانرب دهاشن ال كلذلو
 ةليوط ةرتفل « ةيبدالا ةطلسلا هلقا وا « ةيرادالا تاطلسلا تداع نيح الإ « ًاضيا يلخادلا ابحالت"
 كولملا وا نيدبتسملا رارغ ىلع « بغريو ةيرورضلا لاومالا هيدل رفوتت ناسنا. ىلا « اببسن

 ضرفو ةئاخسب يهابتلاب ةيبعشلا ريهاجلا ناتتفاو ةسيلامعلا لتكلل لمملا نيمأت يف « نيينانوبلا
 دبعلا نم ريخالا نرقلا يف ةعمتجم طورسشلا هذه.ترفوت نا: ثدحف ..ةقحاللا لابجالا ىلع هركذ
 اذه وا < يضاقلا اذه مدقا دبعلا كلذ ىتحف . ادودح نيعماطلا ءاقترا فرغي مل نيج < يروهجملا
 لاغشالا تناك نيذلا ءاصحالا ةاضق نيب ايس ال « ريخالا كاذو  دبعم رذن ىلع « ًاصوصخ دئاقلأ
 ًايكلم ادبعم دّيش نم لوإ' نوتاك ناك يكلم دبعم دييشت ىلع « ةيسيئرلا مهماهم ىندحأ ةماعلا
 قاور وا - هريغ نوريثك هاطخ ىلع راس مث « هتلئاع مسأب ( ومعه ) انكروي مما هيلع قلطأ
 اوممصف اقفأ بحرأ اوناك ؟ سوبسموب اههنيبو « رصنقو اليس نيروتاتكدلا نكل . عدوتسم وا
 مئانغلا ردقي باسح اود اهقيقحت لبيس يف اوقفنأو < اشيا تاعومجو « ةفولأم ريغ ةريبك ةنئبأ
 . اهوسادك يتلا

 ةرايعلا ةسدنفه

 يف ىتح تدياؤت تلا ةصاخلا لزانملا' ماعلا لاعتسالل ةدعملا ةينبالا هذه ىلا فاضت نأ بجم
 بابسالا رفوت مدع نم نيمأتم ءاعضولا اهيف سدكتي ادب ةطيسب لزانم : فصاقملا لضفب فيرلا
 يعسلاو تاورثلا وم ببسب لبق يذ نم ًاوهزو اعاستا مظعا اهنكلو « روحألا ءالغو ةمحصلا
 . نابحألا بلغا يف بخاصلا حذبلا ءاروو « ةيهافرلا ءارو

 هذه ددعل ناكو .امور يف ايس ال مخض لمعب اوضبني نا ةرامعلا يسدنبنم ىلع نذا بجوت
 دبعلا يف ةرامعلا ةسدنه ةسارد ىدل لضفا اديدحت اهددحتس لويذ اهزاجنا يف ةعرسلاو ةينبالا
 يف غارفلا دسو « طالملا مادختسا.نكي مل . ابسفن بائسالل اهب فصتا يذلا يروطاربمالا
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 رطضاف 4< ةقرغتسملا ةقطنملا يف ةلوهجم ًاروما ينييزتلا سبدلتلاو ديمرقلاو « ماضرلاب ناردجلا
 سرد ةبسانمب الا « ضرعتسن نل انتاف « كلذكو . ةيسايق ةروصب اهيلا ءوجللا ىلا نوسدنبملا
 نآلا ينكي .دعب ايفالا معت / اهنكلو كاذنآ ابضعب رهظ : ةينبالا جذام مها  ةيروطاربمالا

 ينب دق دبعم نم رثكا نا لب ال « ًاريثك سيل ةينامور لوصا ىلا اهنم هدر نكحمب ام ناب لوقلا
 هلوصح ىنراكو ؛ اد ج ًائيطب يرورضلا فيكتلا ىتا دقو . ينانويلا زارطلا ىلع كاذن5
 ينامورلا عمتجلا تاجاحل اقافو هنم لقا « ةيناث ةبج نم « ةيموقلا ديلاقتلل اقافو
 . ةيئامورلا تاداعلاو

 لوالا نرقلا يف ماظعلا * ةرطابألا » هققح يذلا لمعلا نع ةركف ءاطعا ليضفتلاب لواحنلف
 : يروطاربمالا دبعلا يف ةمخضلا تاقيقحتلاب هعاستا رشيي يذلاو

 دبب . ةقحاللا ريوحتلاو يمدتلا لامعا ببسب امور يف اليس هزجنا ام ةمات ةفرعم فرعن انسل
 هيلع فرشملا لوتيباكلا عفترم نيبو هنيب أطبار ميدقلا موروفلا يح مظنت داعا هنا ظحالن اننا

 ةببحت ةماعلا ةحاسلا ىلع تلطا ىتلا تاظوفحلا راد مفترملا اذه يتق نيب ديشو . يقرشلا لاهشلا نم
 « مخفلا عباطلا اذه نا ىرنو . رطانقلا نم ناقاور هولعي ساسا ىلا ةدنتسم ًالوط ارتم ٠١ غلبت
 ةصاع سوماغرب يف لبق نم دمتعا ا « يحرسملا نييزتلا نم اعول دمتعت ةسدنه هب فصتت
 اتسنيرب يف ظحلا هلا دبعم يف ًازورب دشا « ةينامورلا ةينهذلاو قفتي قسانتب نكلو « نييلاطالا
 اهقفاري ام عم « لبجلا ردحنم ىلع ةدضنم حؤطس ةرشع كلانه ناك : هعسوو همر يذلا

 تسيلو ..ةهمجلا ةدعاق قوف ًارتم ١7٠ عفترت ةبق يذ ريدتسم ءانب ىلا يدؤت « مالسو ةقورا نم
 . روتاتكدلا ءاخس نم تدافتسا يتلا ايلاطيا يف ةديحولا ةنيدملا هذه

 «قرشلا نم هتدوع دعبف .لوتيباكلا ءارو سرامناديم مظنتب امور يف عرش دقف سويبموب امأ

 ةدمعالا نم فوفص ةعبرا اذ اقاورو ةديدع دباعمو « ةنيدملا يف رجحلاب ينبم حرسم لوأ هيف ديش

 . خويشلا سلجم تاسلجل ءانبو « قئادحلاب فحت

 يف ايي ماق يتلا لامعالا ةفاك ءاصحال يرمعل ليبس الو . هيفلس نبي نأ دصق دقف رصيق اما
 هتالمح لالخ. لامعالا ذيفنتو يفارألا ءارشب عرش دق وهف . تايالولا يف ىتحنو ايلاطياو امور
 مو .مدقلا_موروفلا بناج ىلا «ايلوج» ريبكلا دبسملاديشو «ًاروتاتكد حبصي نا لبق «ايلاغ ىلع
 هذه تمدختسا دقو , هضرا نم ضاقنالاو ةبرتالا عزن نا دعب ديدجلا موروفلا مظنت يف ددرتي

 ىلع هراصتتا موي « هرذن دبعمل ًارابسطا « ةقورالاب ةطاحلا - 70 ا م ١50 - ةحبسفلا ةحاسلا
 لاثمت دبعملا اذه ةلابق بصتنا دقو . مالا سونبف « هتلئاع ةدج اهنم لعج يتلا ةهلإلل « سويبموب
 ناب اوأبنت دق توفارعلا ناك ناسنالا عياصا رارغ ىلع رفاؤحلا جولفم ناصح ابطتمم روتاتكدلا
 . ملاعلا ىلع رطيسيس هكلام

 يسايسلإ اهماظن يف تاريبغتلا ىلع ليلدلا ةديدجلا اهتينباو اهتازيبجت يف امور تمادق اذكه

 افضل



 كشال . ةطلسلا اهبق ىلوت يذلا لجرلاب ًاضيا اقيلخو اهتورثو اهتوقب اقيلخ الكش يدترت تذخاو
 رهظتس امهنيب ةازاوملا تاو لاح لك ىلع ناثدحيس « يسايسلاو يئانبلا «نيروطتلا نا يف
 امنا ثدح ام نكلو , كلذ يعدتست تناك « كاذنآ امور عضو يف « ةيرشبلا ةعيبطلاف : ًاضيا
 بجاولا ةيئبالا ةريخالا هذه تنبع دقف :رحاسلا ةشيلهلا ةراضحلا ىنس نم ريثأتب ةعرسب ثدح
 ةمظعلا يف ىلعا ًالثم اهميلعت لضفب ةمهملا هذه ضوبنلا ىلع ةرداقلا ةلماعلا ديلا تم”دقو اهديمشت
 . لبجلاو حشلا ليلد وه يداع راطاب « ريهاجلا ةليخم يف ريثأتلل هلقا 2 هعم ةطلسلا ىضرت ال
 . ةينامور ال ةينيله اهنا انيأرل « ينفلا اهجتارب ةيواز نم رصبق ةيكلم ىلا انرظن نحن اذاو

 رصيق قوت دقف . تادودعم تاونس تماد ةيروتاتكد ةرتف ىف ددجنت ال ىربك ةنيدم نكلو

 . دبا ةرطابالا دواريس هاطعا يذلا لثملا نا ريغ . دج أركاب

 يركفلا روطتلا -؟

 فصخت اهناف « ضيا ةيئاتوبلا ةراضحلاب ترثأت دق امور يف ةيركفلا ةايحلا نأ نم مغرلا ىلع
 ل .ةودقو ًابذبم اهل ةيئانودلا ةراضحلا تناك دقف . زيمتلا نم ديزم
 ةجاحلا نرا اك . ينفلا جاتنلا ددصب هقيقحت لوس يذلا ءانثتسا الو لرش الب لقنلاو ىفانت دق
 «© بيلاسالا ثيح نم ةدئاف مظعأ هنا حضتا قثوا لاصتا نم هتدجوا ام ىلا ةفاضالاب « ةمحرتلل
 يتلا ةيصخشلا تافاضالا ىدمو ليدنتلا تع توافت دقو . ليدبتلاو ريبغتلا ىلا لقا تضفا دق
 رك دين 6 مهضعب علطت دقو . دبعلاو يبدالا نوللاو فلؤملا فالتخاب امل اتلطنم وه ناك

 اوممصف . مهيولق هب 007 سرطغتم نائح كلذ ىلا مهعفدي ىرذلا رطش, <« قيم
 تافلؤملا ىلا اهب نونيدم مهن :أب اوفرتعا يتلا قسنلاو ةغللاو ركفلا ةراهم ةنورم مادختسا ىلع
 لضفلا دومي يلاةصاخلا ةيموقلاتاعزلاو نتي ايركف ثارت امور اوامجي نايف مهنم ةبغر ةيبنجاالا
 كلانهو انه ءاج دق هناق « لوقحلا لك يف ماتلا حاجنلا مهفلاحي مل اذاو . مهيلإ اهتظقي وا اهئاقب يف
 قاطن يفف . دوعولا ةلحرم اوزواحت دق نامورلا ناك ةيروهنخلا لاوز دنعو . هيف لادج. ال ًاحاجن
 ةذداتلا ةلجرم اوعطق دقو مهارن اهنع ريبعتلاو فطاوعلا ضعب ةفزعمو ةيركفلا تاطاشنلا ضعب
 . مهزانمو مهندم.نييزتو مهّرظن ةجهبل دوعي ايف ءارشلاو

 ةلظقيلا ١

 « ليلحتلا دعب « ودبي نأ نم دعبا بوعشلا نم بعش يف يلقعلا بيكرتلا نا
 نم نكلو ..ةيسدنهلا ثايرظنلا تشتت ا تبثتي ال هنا م « أطيسب.ًالصاح

 ركبم دبع ذنم زيمتت يراجتلا ابطاشن نم٠ شيعت يتلا ينامورلا بعشلا ةماع ناف . مواقت

 يمقاود حالف سعش

 انشن



 سانلا لمحت ال اهتكلو ,اهتيلباقب ىتحو اهعافدناو اهقلقبو ةريثكلا تارادتلاب اهرثأتو ابطالتخاب

 ريبعتلا اذهل امب تاذلاب ةننامور نوكت.ثنا لبق ةيلاطياو ةينيتال امورف . اهتودقل داقنالا ىلع

 ةقبطلاو ةمكاحلا ةيطارقوتسرالا وه ىلوالا ةجودلا يف هب دتعي ام ناف . يندمو قبض موبفم نه

 اهراثتساب نيكمبنملا ضرالا نم نيبيرقلا نيفيرلا نيكالملا نم اهتيرثكأ يف نافلأتت ناتللا ىطسولا

 . ةماعلا نوؤشلا ةشقانمو شدجلاو لوقحلا نيب مهتاقوا نيعزوملا اهنع عافدلا يف نينافتملا ايصخش

 دق وبق ؟ سوماملاو يعقاولاو لمعلا سحلا داس ام اذا « هذه ةلاحلاو « ةشهدلل عاد نم له

 برا نود اديست رخأتم دبع يفالا ةدرجلا ريباعتلا اهيلع لخدت مل يتلا اهسفن ةغللا ىلع رطيس

 ماق دقو . ىلوالا اهتمس اهملع اهتضرف يتلا ةشاشنالاو ةيفرصلا تارابتلا ليدت نم موب نكمتت

 « نيحالف ةفل ةشئاللا » ةساردب ةق ةقيقدلا قراوفلا فاشتكا نوئسح نمم تاغللا ءاماع دحا

 ةاسحلا نم قتشت كت يلدا ىنعم تاذ ةءاك نم رثكحا نأ ىلا ىبتناق « سوسحملا ةغل ةشتاللا ١و

 اهانعم حبصاف( « عبطقلا نم لوصفملا » ًاقاقتشا ينعت يهو ) آلثم ( 11 )دك ةسضيرلا

 . « ديجملا » « « يماسلا » يلاتلاب

 ابهنم ةدرجلا امس ال « مولعلا وحن ليلق ليب ينلامورلا بعشلا زي ىلقعلا ديعصلا ىلعو
 طلخ ام (بلاغو ينانويلا ركفلا اهب فغش ناذللا ناقاطنلا امهو « ةفسلفلا وحنو  تاضايرلاك

 _ ىلع اوهقبيطت اورث1 مهنكلو . يقطنملا عظنتلا ىلا ليملا وا ريكفتلا نامورلا زوعي م لجا . امهنيب
 :ةيلمعلا اهتاقيبطتب الإ طق مولعلا مهيرغت نلو .ةرشابملا ةعفنملا تاذ ثاحالا ىلعو بيرقلا عقاولا
 را ثيح نمو . خلا“ ةعارزلا « ةحاسملا « ةيئاملا نوؤشلا « ةماعلا لاغشالا « تاءاصحالا

 يضفي امو قالخالا سرد هل بيطنر « هسقت بقاري هناف «قيقدتلا ريثكو روبصو "دج ينامورلا

 ثادحالاب ماّتهالا هيوبتسي « عومج يف وضع وه ثيح نمو ؛ ةيرخسو 5 توافتي حدق نم هيلا

 هنطوو هتلئاع يضا# زتعي وهو ؛ اهمبف ةلواحو اهريدقت هل بيطي يتلا ةيعاتجالاو ةيسايسلا

 : نييرككف نيماظن هجاري نيح هفقوم هيلع لميس ام اذهو . لبقتسملل اسورد هيف دحي نا ديربو
 يدرفلا كواسلا يف ةلوثماك لب ةياغلا نع ةدرجم ةقيقح نم هضرعي ا ال كارد هيوبتسيس خيراتلاف

 لودلا ةمظنال اليلحتو ةيقالخا ةيجولوكيس نوكت ام ردقب هيوهتستسف ةفسلفلا اما ؛ يعاجلاو

 « يروبملا ماظنلا يف ةوق نم مالكلل ام فاشتكا هتفي لو . بسحف ايرظن اجسن ال تاعمتجلاو

 ةورثلا ١» < تولب هددح ام « زاتمملا نطاوملل اهرفوت يتلا ةطلسلا وه ةوق مظعا هربتعا ام نكلو

 هب ىضفا « ةلباقملابو . طق هرغي ل قمنملا نايبلا نا ثيح « « ةوظحلاو دجملاو رابتعالاو ةقثلاو

 مف : نوناقلا ماظن وه ديدج يركف ماظن ءاثتبا ىلا لمعلاو ةحلصملا ىلع هصرحو ديدشلا هفنع

 ممصتلا هدادعتساو ةيلقعلا هتاقاط <« لضفا لكشبو « رخآآ لقح يا يف ينامورلا ركفلا ربظي

 ىلا اهسرد ؛يف صولخلاو ةيسح تالاح نب قالطنالا لعرش « روصتلا ةدحل ىتحو مظنملا

 . اهاوس لح لئاسو ٠

 افقق



 يتلا مولعلاو خيراتلا ناف : لسلستلا اذه لثم ةناتمو حوضو ددصب ماهوالا رذحت نا بحي
 يفاكلا هعباط تابثا - ؟ امري كلذ عيطتستس لهو - مويلا ىتح عييطتست ال هتايطعم لوانتت
 ةئلكلا ةطاسبلا نم هنكلو « روذجلا ضعب ىلا ثدح ام وزعن نا ريسبلا نم . يرورضلاو
 [غورف تينتل تناك ام انفشتكا ىلا روذجلا ناب وأ ىرخا روذج كلا هه سيل ناب داقتعالا
 حتفت تحانا يتلا ةعسنملا ةيفخلا فيل آلا يه امو ؟ ىرت اي تضبجا ةلوهجم تباون مف . ىرخا
 1 9 تباوتلا هذه نم رهدزا ام

 ىلع ةديحولا نوكت ال دق « طقف تاناكما ىوس انئحي يف درو ام سيلف < رمالا نم نكي امهم
 . اهقيقحت نم دب ال ناكو . لاح لك

 ىلع ديلقتلا عمجا دقف . ىرخالا لوقحلا نم ريثك يف هنم أطبا ناك اهقشقحت نكلو
 هتحت لئاط ال ءايربكب اموي نامورلا رعشي مل : انالعا هنلعا لب ال ءطبلا اذه عقاو

 ايف 2 يا ابيلع ينجألا لضف راكنا يف الو ةيركفلا مهتظقي خيرات ميدقت يف ش
 . ىشابملا يلجلا قيرغالا لضف « انينعي

 تاساتقا ةحنال ةلاطا ىلا لمك١ ةفرعم ةيلاطيالا بوعشلاو كسورتالا ةفرعم انب يضفت دق
 فتكاب مويلا ركتي نم سيلف . ًادج- ةزجوم هخيرات ىتح ةحئاللا هذه نككلو . مهنع ةميدقلا امور
 نعاما . حجرالا. ىلع « موك » قيرغا نم اهودمتسا نيذلا كسورتالل اهتيدحاب ةنيدم امور

 يف ىلتت تناك يتلا ةيبفشلا ةيلوطبلا اييناغال « ركبم دبع يف تسبتقا دقف ةيلاطبالا بوعشلا
 دقو . ةليوطلاو ةريصقلا عطاقملا هللختت نزوب ذيمتملا « ينروتاسلا » رعشلا < بردآملاو زئانجلا
 تدمتعا مث ؛ لزاهلا حدقلاو يرجُملا ركنتلا نانعلا اهيف قلطي ةيبعش دايعاب مهعم تلفتحا
 نوصقارلا اهيف كرتشا يتلا ةيكسورتالا ةقيرطلا ىلع ةمحررسملا باعلألا « م4 ةنسلا يق « ايمسر
 حرسملا نكلو < دايعالا هذه ىلع مظنتلا ضعب كلذ لخداف « نوفرتحلا نويلزحلا نولثمملاو
 . تايارغلا هذه ضعب ىلع ظفاح دق « ينانوملا حرسملا رثا ىفتقاو ماق نيح « ينبتاللا

 . عببارلا نرقلا رخاوا ىتح نيحلا كاذ ذنم رشابملا هردصم قيرغالا نا بلغيف ىقبت ام اما
 . داقتعالا اذه يف ضعبلا ددرتي الو

 «هيشلا نم « ةحول ربثغ يتنثا » ىلع « سماخلا نرقلا طساوأ يف « ترفح يتلا ةعيرشلا انعضت
 ةايوط ًانمز اهصن مدشتتسا دقو  يموقلا بدالا راث نم رثأ "لجا يهف . ةريثك لئاسم ماما
 اقافو ا-بعمج رسدتي ال ةأزجم تادابشتسا قيرط نع الإ اهفرعن ال نحنو . ةذمالتلا سيردتل
 يهف : يقيقح ينوناق ماظن نع اهيف ثحبلا مقع كلذ ىلا فضا , ةديكأ ةروصب لصالا اهبيترتل
 رخآلا اهضعب منيو فاجس ضام ىلا اهضعب دوعي يتلا رداصملا ةفلتخملا دعاوقلا نم ةلسلس ترتفو دق
 نيضوفم لاسرا اهريرحت ريضحت مزاتسا دقف « ديلقتلا انقدص ام اذأو . ةيناسنا رثكأ راكفأ نع
 نوهابتي نامورلا نا ديب . نولوص مئارش نع « اثيثا ىتح 2« ةينانويلا دالبلا ف نورسفتسي

 ةئيطبا ةطنبلا
 ةريسعلاو

 ىو



 ديلقتلا اذه ةميق نكلو . ةينانوي ةنيدم ةيأ نوناق ىلع هتدادح يذلا يندملا نوناقلا قوفت ءارطاب

 اهنا يف اهيف عازن ال يتلا ةعيرشلا هذه ةيمهأ موقتو . نيرصاعملا نيب شاقن عوضوم محلا اذهو

 دق نرامورلا نا ايلج ناك اذاف . نينطاوملا ةفاكل ًادحاو آنوناق ىلوالا ةرمل ترشنو تددح

 يسايس ريثأتلا اذه ناف « دبعب نمز ذنم قيرغالا هاطعأ يذلا لثملا اذه مبلمع يف اوحوتسا

 . يركف ال يعاتجاو

 ءاصحالا يضاق « ىمعالا ١» سويدولك سوببا ددصب كلذ نم دعبا ىلا بهذن نا انب ردح له

 ملعلا ىلع ةيدحيالا قبطف ةينسلالاب نيعلوملا ءالبنلا نامورلا مدقت دق وهف 9 س9 ةنسلا يف مظعلا

 «  مث نم دجوأف « ملعلا اذه ايفاك مصألا © فرح نكي ل . تاوصالا بيكحرت يف ينيتاللا
 هلحأو © فرحلا - هزم ظفلي يذلا « ©ةذبم » ةباتك ةداع نع اولختي مل نامورلا نكلو

 هلادباو ةلع يفرح نيب ,© فرحلا لاوز سركو . لفانلا 2 فرحلا ءاصقإ دعب ًارغاش حصأ الح

 ةلسلس « معن ام ىلع « ضيا مدقت دقو .« سنو“ » حبصأ ًالثم ؛ يونيو ١ ف : 7 فرحلاب

 ةعومو ًاينوناق اثحيب فّلأف « ةيلمع عيضاوم يف « ةديفملا ةباتكلاب اورختفا نيذلا نامورلا ءالبن

 سوروغائيب مح رثأ « محلا هذه يف « مبسفنأ ءامدقلا ضعب ىأر دقو . ةموظنم ةبقالخا كح
 .امون كلملا متلعم ةروطسالا هنم لعجت يذلاو ىربكلا نانوبلا يف ًارسشتنم هيهذم لاز ام يذلا

 اذه هب ناد ام يف لصفلاب انل حمست ال هتافلؤم نم انبلا تغلب يتلا ًادج ةليلقلا فتنلا نكلو

 . ةينيلهلا ةراضحلل د'دجلا

 ةغللا اوناكت دق « دبعلا اذه ذنم « نيئنامورلا خوشلا ضعب نا ريغ

 ليقتسا 4١" ةنسلا يفف :اهيف ةقاذحلا يمداع اوناك مهنكلو .ةينانونلا

 ايف © كلذ لديو . مهتفلب اتنراط ناكس بطاخ نيح هيعماس ةيرخسب نيينامورلا نيدفوملا دحا

 مهمدختساو نيقرغتسم وا نيينانوي ًاديبع كلتما هنا بلغي يذلا « يقارلا عمتجلا نا ىلع « لدي

 ضعي يضري ام يموقلا ثارتلا يف دحي مل نيح ةفاقث ةغل » ىلا ةجاحي رعش دق < « نيبرم »

 فنرا « ىلوالا ةيقينوبلا برحلا لضفي ايلقص حتف مث «ةيبونجلا ايلاطيا حتف ثبل امو .« قاوذالا

 . ةكرحلا هذه ةعرس اداز

 «اوحتفو امور يف اوماقأو رارحأ لاجرر ىتأو . أاميظع ًاعافترا بناجالا ديبعلا ددع عفترا

 سورد ةعباتم اهئانبأ ىلع تضرف يتلا تالئاعلا ةفاك ىلع نيتغللا مادختسا « ةديدع نورقل « كاذ
 نيلو « مالحا ثاغضا ىقبيل ىلعألا لثملا اذه تاك امو . ةيئادتبالا سوردلا دح دنع فقتال

 فنرا نيقيرعلا نامورلا ضعي ةعاطتساب حبصأ يناثلا نرقلا لئاواو ثلاثلا نرقلا رخاوا ْذنم

 «.« انك » ةكرعم دعب يفلد ىلا خوشبلا سلجم دفوم ناف . ةماه تافلؤم ةشانونلا ةغللاب اوعضي

 ارفزتان



 : هيرصاعم دحا هوذح اذحو « « نامورلا لامعا » ةيئانوبلاب بتك دق « روتكسب سوبباف . ك
 نيبنانويلا نيشرؤملا ةرابل بجاولا ماركالا ةيدأت ىلع اهصرح سيل كلذ ىلا اهعفد ام نا ودبيو

 ةنيدم يضامب قيرغالا فيرعت يف اهتبغر ردقب « اهغولبب امل حسنل ةينيتاللا ةغللا تناك ام يتلا

 امم مغرلا ىلع « ةخوخيشلا نس هسفن نوتاك رظتني لو . مهملاع ىلا دادتمالا يف اهتمظع تذخا
 ةسماخلا ف نراك دقف : ًايراس ءاد هطاطحما هل ادب بعش ةغل ملعتي ىتح « نيعم ديلقت يف ءاج

 اسورد ىقلتي نا نكسلا تاقاطبو ةيناثلا ةيقينوبلا برحلا تافداصم هل ثحاتأ نيح نيرشعلاو
 « نانودلا يف ةيساموابدلا هتلوج لالخ ًانامجرت مدختسا مسا وه اذاو « اتنراط يف ةيروغاثبملا يف

 ثرقلا نم لوالا دقعلا يفو « ةيموقلا ةسرطغلا نم عفادب « كراتواب حضوب اك « لوجلاب رهاظت دقف .

 هدي جاع

 مهثداحي مهنم دحاوك قيرغالل « سونينيمالف سويتكنيوك سوتيت««لافيسونيس »لطب ادب يناثلا
 دقو . امور يف هل بصن ىذلا لاثمتلا ءادها ةباتك ةيئانوبلاب تشقنو تررح دقو : مهيعاديو
 تادرفملا ددع ةشهدلا ريثي اممو :ةنانوبلاب سودور يف هاقلأ اباطخ سوكارغ نيوخالا دلاو رشن
 اذهو  ًآلثم « تولبك » يعش دشحل مبمالك نوهجوي نيذلا باتكلا ىتح اهلمعتسي ينلا ةينانوبلا
 نمو : ةينتاللا ةقيرطلا ًاقافو اهماهنا ىلع نيرصتقم - راسنور نيبو هنيب ةنراقملا داعبتسال يفكي

 ًأفرملا ةكرح لضفب كرتشتو سانجالا ةفلتخم لصالا يف يه ةيندملا بعشلا ةماع نأ ثبح
 يمويلا اهطالتخا يف لقالا ىلع ةينانويلاب تكتتحا دق اهئاف « اعاستا مظعا ةايح يف « ةيراجتلا .

 . نيقئمملاو ديبعلاب

 نفلا عئاور لقن نامزلا يف قفار وه ثيح نم « اذم ةغللا وزغ نككلو
 نرا نم ًالدبف . ًادج ةفلتخم جئاتن نع رفسأ دق « امور ىلا ةلملاب ينانوبلا
 أدب . ينبتال رعشب امور ديوذتل عاو دوبجم هقفار « رتاق مالستسا هنع مجني

 رفو دقو .عيجلا لوانتم يف هنآلو “ نهار عقاو ةغللا نأل «يركتفلا طاشنلا ردارب طسبأ بدالا

 «ريبعتلا لكش يأ « اهيف نفلل نأش اليتلا ةينقتلا تاجاحلل صصحلا رثنلا هريفوت نسحي م ام رعشلا
 ةيثيدلا ةاسحلا تاجاح ىلع ًاقابطنا رثكأو « ىقيسوملاب هطباور لضفب « ءارغا رثكأ وهو
 ءالبنلا ىمسأ لصاوتملا يرايتخالا دوبجلا اذهب ضبن دقو . ةيريكذتلا هتاليبست لضفب « ةيعاجلاو
 برحلا لالخ فرظلا بسانت دئاصق خوبشلا سلجم بلطف . ةيمسرلا ةزبجالا عم قافتالاب ًارابتعا
 ءاشنإ زاجاو ؛ اهتاصصح ةدايزو باعلالا ةفعاضمب ةمحرسملا تايليشمتلا عجشو ؛ةيناثلا ةيقينوملا
 « امات (حاجن ميراشملا هذه تزرحا اهاق . دباعملا هسا يف عمتجت نيفلؤملاو نيلثمملا نم ةئيه

 * . جئاتنلاب مىزبتسن الأ اقح انب ردحي نكلو

 سوكتنوردنا سويفيل ةكرحلا ثعاب بسلتا . ينامور لصأ نه نولوالا نوفلؤملا نكي مل

 ناك اذا هرمع نم ةنماثلا يف دبع اهلالتحا هنم لعج يتلا اتنراط ىلا ( ةؤفبو كدت هلم انق )

 ةنسلا ذنم قتتعأو ىربكلا ( ايفبل ) ةببق نماةلئاع يف ايبرم حبصأ . مم ةنسلا ة ةثداح. دوصقملا

 ةمظملا ءارعش

 نولوألا ةيئامورلا

 ا



  4٠لصاوتم ىزغم ىلع ةيوطلملا يأ « ةينوناقلا » هتايحرسم ىلوأ جرخأ نيح "لح دعبأك .
 ةينانويلا ةراضحلا تغاستسا ثيح ةيبونجلا ايلاطيا نم « رارحالا نم مهو « نورغنآلا ءاجو «

 ةيقيلوبلا برحلا يف كرتشا نطاوم وهو « سوبفان اما . ةريبك ةيدلب تاقبط « دعب دما ذئنم

 يتلا ىربكلا تالئاعلا داقتنا يف هتأرجو ةماتلا لوقلا ةيرحي هتبلاطم ناو « اينابمك ناكف « ىلوألا
 :بسحف ةينامورلا هتيلطاومب هخعاشت (هرسفي ال «ىفنملا يف توملا ىلا ارو « نجسلا ىلا هب تدأ

 ايدنج ناكف ًاريخا يربالاكلا سوبنيا اما . ةججأتملا ةينانوملا ةيدرفلا ىدص ايف سان انثا ذا

 » خويش هام ثبح امور ىلا هرضحأو نوتاك هراتخا نيح لعيبته برح رخاوا يف « افيلح
 ةينطاوملا ىتح ىلع هنبا هل لصحتساو فانوبلا يف ةلمح لالخ هتيشاح ىلا مدجا هض ؛ نوذفان .

 ةراضحلا نا مث نم حضتي . امور يف ةينبتال - ةينانوي ةسردم « سويفيل رارغ ىلع « حتفف

 ديعب دح ىلا مهتعبط لاجر قيرط نع ينيتاللا بدالا موشن يف ترئا امنا ةينانوبلا

 صاخلا ابعباطب ,

 لك فلأف . لوقحلا لك يف زيمتم جاتن قيقحت ةبغب دج ًاعساو اطاشن لاجرلا ءالؤه ىدبأ

 دق سونيا نا لب ال «تايسانملا دئاصقو محالمللاو لزاهملاو يمآملا :ىتش عسضاوم يف ةثالثلا نم

 ام ابلاغ نيذلا قيرغالا لاونم ىلع جسنلا مهيلع بجوت دقو . ةيفسلفلا ثاحالا ضضعب عضو

 هسيدوالا ددصي سوكينوردنا سويفيل لعف اك مهنع لقنلا ىلع لب ال « مهديلقت ىلع اورصتقا

 ةيجولوثيم اثادحا مهيسآمل اوراتخاف « ةيناوللا تاملشمتلا اوحوتساو . ( 0هيروع# )

 ةلزهم يف نيتينانوي نيتلزبم انابحا اوعمجو « هاوس ينانوي فلؤم يأ وا « لبق نم ديبيروأ ابجلاع
 هلزاهم ضعب سايلإ يف ًانابحا سوبفان ددرتي مو . « ءادعإلاب » ةفورعملا ةقيرطلل اقافو ةدحاو

 ( « ةليثلاب باصمل لجرلا » 410/1 مسفسمو .سوئيموزيتنوكا : ةفرص ةينانوي ءامسا

 « ينروتاسلا » نزولا لمهأ يذلا «سوينيا عجارتي لو .( « قّلمتملا » اد ) سكالوك وأ
 اهيف درو « ةيميلعت ةديصق مامأ 2 يئانوبلا رعشلا نزو هب دّلق عطاقم هنود انزو دمتعاو لمملا

 كلت وا هذه اهردصم ناك اذا الإ امل ةميق ال « فادصألا نم وأ كامسألا نم كلت وا هذه نا

 1 , ةينانوملا ندملا نم

 اوطعا كلذ نم مغرلا ىلع مهنإف « ةينانويلا ةراضحلاب ءارعشلا ءالؤه ةقالع نم نكي امهم

 :ةريقحفتن نم رثكأ هنم انيلا لصو يذلا مهنيب ديحولا وه سوبنياو . هلالقتسا ينبتاللا رعشلا
 مغرلا ىلع اكبلتمو اعنصتم اهيف لازي ال وهو . ٠٠ ٠" ءاهتاببأ تغلب ةمحلم نم رعش تيب ٠
 «هنكل و.« مالكلا ناقتا نفل لبق نم دحأ متي ل »:بتك دقف .هيقباسل ةبسنلابسوململا همدقتنم

 قوذو ةنرم ةغل ىلع داتعالا عبطتسيل ناك ام وه انيب « ماتهالا اذه يف طرفا « ودبي ام ىلع
 نظ نسح دنع ارناك مهلك مهنككلو . ةوبصو ةنوشخو د"درت نع مهلك اونهرب دقف كلذل . ملس

 . ةيرورشضلا ةقانالا نم ًايلاخ ا _هنطو ىقبي نأب ىضرتل تناك ام يتلا ةكاحلا ةيطارقوتسرالا

 «ينانويلا حرسملا نع هتاسابتقا نم مغرلاىلع « ظفاح «اينامور احرسم نوئشني فيك أوفرعف

 فرضي



 ىربكلا نانوبلا يف حرسملا يف ترثادف ةبناث ةهبج نم ثناك ينلا ةيلاطيالا ديلاقتلا ضعب ىلع

 اهلقن يتلا اهسفن هّسيدوألا نا ودبيو . ةيموقلا عمض عسبص ذاوملا ةجلاعم صاخب عوني اولواحو . املقصو

 ( ('نردمم ) سيلوأب يقأت اهنأل دصق نع تريتخا دق - ةذابلالا ًالمنم - سوكينوردنا سوبفمل
 يف ةيموقلا ةيحانلا زورب دادزاو . ةيحيا ال ةيكنتايردا ةمحلم اهنأب يحوتو « ايلاطيا ىلا
 ىرخا ةاسأم 'عوضوم ناكو ؛ « سولومور » هسآم ىدحا تبعد دقف . سوبفان تافلؤم

 «نيبلاغلا ىلع « ةنيدملا هذه راوج يف ؛ ينامورلا شيجلا هزرحأ يذلا رصنلا « مويديتسالك اهمسا

 ( رامودريف )كلملا لتق ىلع < 809 ةئسلا يف ؟ سوّلسرم سويدولك .م لصنتلا مدقأ نيح
 لصت نا لبق ««نوديد»و« هنيا »نم قلطنت يتلا « ةيقينوبلا برحلا » يهف هتمحلم امأ . هسفنب
 امأ . ًارعش اهصن مضو يتلا ةيئاهنلا ةدهاعملا اهيف اب ةجاطرق دض ىلوالا برحلا ةصق ىلا

 يمحلم سّفَسني امور خيرات لمجب( مل»مبسام» ) 44 تاملوحلا » .ىظعلا هفلؤم جلاع دقف سوبنيا

 ىلع « يناثلا مسقلا لوانتي انيب < لعبينه ةعزهب يهتني يذلا لوألا مسقلا يف هلقأ « انايحا يقيقح
 . هترصاع يتلا ثادحالا « نينسلا رم

 سويفيل جرخا نيح ٠54٠ ةنسلا نم يا « ًابيرقت نررقلا عابرا ةثالث لالش « اذ كو

 نيرثأتملا نيلوؤسملا دوبجم ناك ©« سوبنيا يفوت نيح ١ ةنسلا ىلا « ىلوالا هتاسأم سوكئنوردنا

 بلاوق يف هزيمتبو هيضاب روخفلا ينامورلا ركفلا غرفأ : هرامث ءاطعاي ؟ذخآ ينانويلا بدالا لامج
 . الك مظعا بلاوق روصت نكمي ال هنال نائويلا نعالا سيتقت نا نكميال

 نم رثكا انرظن يف وه ًادحاو ًارعاش نكلو «نورخنآ ءارعش زرب هسفن دبعلا لالخ ول

 , نيقباسلا نع فالتخالا لك فلتخم هنال ةدح ىلع هسردن نأ بحي

 نم رثكا سراميو حجارالا ىلع يعش لصا نم ردحني امور يلامش نم يلاطيا ماما انه نحت

 يف كلذب ةبرطضملا هتايح هل تحمس اماك « اقافتا ةينانوبلا لعتيو حرسملا ىطاعتُي نأ لبق ةلبم

 هدنع رابتعا الف وهاما . قار روبمج فيقثتو ءاضراب ريكفتلا يف رارحا تورغنألا ' مجرألا

 ةرخازؤلا ةيرطفلا اهتطبغو ةبفطاعلا ةقدلل ابلبجو ةدئاسلا اهءارآو اهتغل فرعي يتلا ريهامجلل الا

 يذلا لاملا ناب لجخ نود ًافرتعم ابكاحضا هسفن ىلع ذخا يتلا ريهاجلا يبق . دايعالا مانا يف

 نراثعلا قالطاب رسب « اهلا هبرق لعفب « هنكلو , ةيداملا هتايح نمؤي دهاشملا مزتلم هل هعفدي

 « اضار قيرغالا رقتح اينطو زرب اذاو « هتمسق تسدل ظعاوملاف كلذلو . ةبصخشلا هتحيرقل

 تاراصتنالا هتبثت يلج قوفت عفقاوب هنم ًاعانتقا لب « رمذتو ءافجو ءاعداو ةسرطغ نودسف

 ةمحلم هتافلؤم ىف سملو . ًاضيا ليقتسملا مومه الو امور يضام تاهبا طق هلغشت ال : ةرركتملا

 يف ةدحاو ةرم ةلزهملا  ةاسأملا قرط هنا عم «يلزه رعاش ىوس نوكي نا ديري الو . ةاسأم وا

 ٠ كلدرت اورد نويرتيفما «ةروطسالا نع سبتقم عوضوم

 نقول



 . اددجت نككي مل توابف كلذل : اهسفن ةقيرطلاب هسفن عوضوملا يزوكا ريس قرط«نرقب كلذ لبق
 لصا نمن : ةزجعملاب هيشا وه قافتاب انبلا تغلب يتلا < ىرخالا هتابلشت يف هلاح يه هذهو
 ةلماك ةمليشق نورمشع انلصو ؛ رصيق دبع يف ةيلصا نوراف اهربتعا يتلا ةيلشت نيرشعلاو ىدحالا

 فسأن الا بجي نكلو ؛ ةديدجلا جفامنلا عضي مل هنا يف بير ال . نيرشعلاو ةيداحلا نم فتنو
 نيدهاشم ءاضرا يف هنه ةبغر لاحتنالاب ىهابتي وبف : تولب ىلع محلا نم نكمتن ىتح كلذل.

 مجسحي ال هنا ةيناث ةهج نم ملعن نحنو « اهحرم نع عاذ امب الا انوفرعي ال لا تايلشمتلاب نيفغش

 يف يه يتلا هلزابم ةدقع ىلع ًاضيا ةكاكرلا رطبستو . كلذ هل بطي ام هيوشتلاو بيكرتلا نع

 دق ةينيله « ةديدج- ةلزبم » لضفا تناك اذاو . هبجعت تلا دهاشملا اهبلع جسني ةمل درج ه هرظن

 نسلو . ًاضيا سردلا ايلي لفع 1و 6كم اوه ١ يار هر دولا يرعرا
 ةاتف « رذبم باش « ملح وا ساق خيش : ةسركم راودا وا ةكرحتم ىمد ىوس هتايلشم لاطبا
 « ابف ةدوقفم ةايحلا . خلا « ديجم يدنج « ليفطو حيقو ديبع رجأت « لاتع دع ؛ بذاج تاذ
 امهرككتبت يتلا فقاوملا نم رحفني ديدجلا كحضلا نكلو . ةلذتمم ةبعنص ةيلزهلا ةيحانلاو

 ةيلستلا ريفوتب قثيو محتلا ىشخي ال عدار لك نم قيلط حومحجي للملا فرعت ال ةليخم اهعونتو
 كلذك رجفنيو . ةلزهملا يف تاروسلاو تاكرحلاو تاسابتلالاو تآجافملا نم رثكيف «يلستلاب
 0 يتلا ةيمالكلا تاسارشلاو تاباعدلاو ةعيرسلا ةيهبدبلا ةبوجالا مداصتو تاملكلا نم
 . ةطيشتسملا ةكحضملا تاقتشملاو ةفلتحلا تاسابتقالا لضفب نيعم اه بضني ال تادرفم

 ا - هرعش نراعماب رغتآلا مسقلا رحسي انيب - اماه امسق:ًاريخا فيرحتلا
 حرسملا ثارت لثمت يتلا « انابحا ةيليشمتلا يثلث لغشت اهماذذا ًادج ةريزغلا « ةدشنملا

 . ياطبإالا
 « ةينامور ةدام ةيناثوي بلاوق يف غرفي « هرصع ءارعش رارغ ىلع « تولب اف اذكهو

 ىتح سوفنلاب ومست درا ديرت يتلا ةيطارقوتسرالا ةمظعلا ال : : ىرخأ ةنيط نم ةدام ابنككلو
 يبتني نا فسؤملا نمو . رداقلا ةبرتلا غسن هيسحب يذلا يبعشلا حرملا لب « اهسفن ىلع قوفنت
 دعب « "دح عضو ىلا ةيمسر ةماركل ماتهالاو ةيندملا بعشلا ةماع يف قالخالاو يداملا رادحمنالا

 . بذعتسملا قيلطلا راجفنالا اذهل < كلذ

 اهراصتناو ةينانويلا ةراضحلا ةمواقم - ”

 « ةلئاز « ةسيئزج ةروصب الإ ةكرحلا هذه لثم دّسحي ال هسفن نوتاك نا
 ال ثيح هتغالبل باس بسحي نا بحي لجا .لاح لك ىلع ةمساح ريغو

 طقف ةنس نورشع : ةأرجلا الو ناتفالا ال 6 ىنمملا يف 4 ىلمملا ةّمح روعي
 « ديدجلا لجرلا » ةرخاسلا هتحيرق تاربن ضعب يف دجنل انناو « تولب ةدالو نع هتدالو لصفت
 يف لادبت لصاحلا لدبتلا نكلو . نيحداكلا ةقبط نم نكي مل نا « نيحالفلا ةقبط نم ردحنملا

 عارصلاو نوتاك

 ةينانويلا ةراضحخلا دض

 انفوطأ



 ةراضحلل  قّيض لب ال - ميدق موبفم نع ًاعافد هعارص يف اسئاي ابلصت بلصتملا ركفلا
 ىلع الطت يكل تاناكمالا نم ديزملا اهماما زرب يذلا تقولا يف ةيلاطيالا ةراضحلاو ةينامورلا

 . بحرا ةيرشب

 ءافخا ىلا ةعنطصملا هتنوشخ لصونت الو : هبعلي نا ديرب يذلا رودلا لضفي ناسنالا اذه نا
 «ةرم نم رثكا اهملا حاملالل انررطضا نيذللا يعاتجا لثكك هتمبقو يعاججالا هرود ءاروو . هتفاقث

 ينبتال رثان مدقا هنوك سيلو .يبدألا ديعصلا ىلع الو يركفلا دبعصلا ىلع المرّغصن الثا انب ردحي
 نم هل ماتهالا نوكي نا ةيناث ةبج- نم نككمي الو «هيفماتهالا يعرتسي ام هراثآ ضعب انيلا ثلصو

 ةميظع هتبارغ نكلو . ليحتسم رما اذهو « هوقبس نم هتنراقم ةجيتن الا ةيوازلا هذه
 « اهنمؤت ال ةساسلا تاشقانملا نا فرعو هلمعو هترهشب ةموميدلا ىلع صرح . مظعا هتافلؤمو

 بدار بطخ : هقرطو الا نأش يذ نول نم سبل .للك نود رشنو بتك و ةباتكلا ىلع ممصف

 ناولالا هذم ملاعم ددج دقو . يفير داصتقاو يركسع نفو :روناقو محو خيراتو
 « لوصالا » يف ركذي مل هنا ىتح فارشالا ةسرطغ هيف دراط يذلا خيراتلا يف لعف اك « انابحا
 ندملا يضام ىلا امور ىطختف هتسارد قافآ عسو يذلاو « سوريب ةليف دحا مسا ريغ الع امسا
 «أدج رخأتم دبع يف الا دقتني مو « سوينيا فشتكا هنكلو ؛ دلبت هرظن يف رمشلاو . ةيلاطيالا
 ىلا ةجاحلا دنع مستسا دقو . مبهركي ءالبن اهب هطاحا يتلا « هرظن يف ةيعفنلا < ةيامملا
 رهاضظتلا كلذ لك يف رثآ دق وهو . عاطتسملا دبج امهءافخا لواح هنكلو ةينفلا ةعنصلا
 . عقاولا ىلع شخلا

 9 هيمعت ًاداقحاو اهب « ينائوبلا يا « يبنجالا ركفلا ىلا هجوي هنا ىسنن نا انل ىنا نكلو
 ىلع يوطني دق يذلا قيرغالا بدا ىلع دبفملا عالطالا نيب زيبمتلاب ةدحاو ةرم ىوس ضرب / وبف
 « ميطارقس : مداجم| ةفاك ةعينشلا هعذاواب رطما . رضملا قمعتملا هسرد نيبو ةزاتمم ءايشا
 عيمج ليتقتل نوفلحلا نوحافسلا مؤابطاو ؛ هفاتلا « مطارقزياو ؛ دسافلا راثرثلا حيصفلا
 لثم يف نرا . مهروجا عفد ىلع ىضرملا لمح يف ةقثلا داجيال ةليحلا مهزوعت مل نيذلا « « ةريادبلا»
 , سفن لك يف قلقلا ًاراثم تاغلابملا هذه

 نايبلا ءاماعو ةفسالفلا دض « ةريصق تارتف يف « اهدسج يتلا ةكرحلا فيلح حاجنلا ناك

  سويكيرباف « مدحا ىنق نيذلا « نييروقيبالا دظ ايس الو « ةيمؤمع اسورد,نوقلي يذلا
 امور ءادعا يوبتسي « ٍةذللا » بهذم نا ول « ثلاثلا نرقلا لئاوا لدم - وسور سويكيرباف
 ةنس ةرشع ىلثاب كلذ دعبو . ةفئاطلا هذه يلثمم نم نانثا يمقا ؟ برس ةنسلا يف : مريغ نود
 ةيقالخنالا ءىدامملا ىلا ءيست ةيلمعو ةيرظن ءىدابم ملعت ةمهتب نيقابلا عْمج قحي لئامم ريبدت لخت
 ةفصب « انامحا انيثاو سوماغرب نم ىتح  مريغ ءاج نكلو . ةلودلا ءانب اهيلا زكتري ينلا
 ثداح ربشا دوعيو . تارضاحلا اوقلاو مهيلع ضرفي يذلا راظننالا نم اودافتساف : نيدفوم
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 « خويشلا سلجم ىلا 2« ةعرسلا حانج ىلع « نوينيثالا دفوا نيح 6١ه ةئسلا ىلا عونلا اذه نم

 هذه لثمم نا ناكف . اييداكألاو ةيلكلاو قاورلا « ةيسيئرلا ثالثلا ةيفسلفلا سرادملا ءاسؤر

 هلدج اهب فصتا يتلا ةئيرجلا ةقاشرلاب هيعمتسم رحس دق « دامنرك وهو « صاخ عونب ةريخالا

 كاذنح . ةضقانتم تاريرظن نع « يلاوتلا ىلع « عافدلا ىلع رداقلاو ةدئاسلا ءارآلاب لفاحلا ريغ

 «ةيساموايدلاةيضقلا يف ًاعيرس لصفلا ىلع خوبشلا سلجم ثحو ةحيضفلا ىلع سانلا نوتاك خرصتسا

 < نامورلا ءانبا عضخي ىتحو « قيرغالا ءانبا اوشقانيو مهسرادم ىلا نودفوملا دوعي ىتح »

 يدرفلا ركفلا ضيورت : فالخلا هجو كلذ نم حضتي . « ةاضقلاو عئارشلل « يضاملا يف اك

 يف فلتخي ال وهو . كلانه ةديقعكو لكك ةيديلقتلا ةمظنالا لوبقو انه ةيدقنلا حورلا ةظقيو

 يهو . نيبطسفسلا ملعت « سماخلا ىررقلا يف « قيرغالا هجو يف اهراثأ يتلا ةلأسملا نع ةقبقحلا

 نيذلا كئلوأل حي لم نكلو . ةصاخلا هتقيرط ىلع انم لك اهيلع بسجي ًادبا ةرضاح ةلأسم

 نمو ؟ نينطاوملا مساب ةلأسملا هذه يف اولصفي نا اهيف مهتبثتو ةطلسلا ىلا ةمظنألا هذه مهعفرت

 ةلأسملا هذه حرط مهل حبتي يذلا مدقتلا اوغلب دق دبعلا كاذ ترامور ناب مزجلا ىلع ؤرجي

 8 مهسفنا ىلع

 نينطاوملا ةيح مظنت ىلع مدقي نا نم زجعا يسلجلا ماظنلا نا ريغ

 يف ةيرحلا يقلطم اوناك ةيداملا لئاسولا ميدل ترفوت نم نرا ذا « ةصاخلا

 قوس ريظن هقبسي / اجاور تجار دقف , ةيركف ةقانا لك ءارو يعسلا

 ةرركتملا رافسالا مهفئاظو مهيلع ضرفت نم « ًاذوفن ءالبنلا عسوأ داو « نيبنانويلا « نيبذهملا »

 ةينامورلا مهزانم يف مهنولبقتسيو قيرغالا نم ركفلا لاجر نوابمتسي «هبف ةماقالاو قرشلا ىلا

 . ًاحضاو ًاذيبق نيبعانصلا نيبو مهنيب اوزيب مل نيذلا نينانفلا ىلع هب اونض ايدو آلابقتسا

 ةينانوملا ةفاقثلا تاردن
 يناثلا كرقلا يف

 نيوخالا فنك يف ةودن كلانه ناكف .حجرالا يف ةينانوملا ةفاقثلل تاودن ةدع مث نم تفلأت

 ةبغارلا « ايلينروك امهتدلاو يه « ةأرما اهيف هتنعل يذلا رودلا اهزيع ام لقا سيلو « سوكارغ

 حتفتو ةيبرت ريخ « ركبملا اهامرإ لعفب امهنع ةلوؤسم تحبصا نا ذعب « اهنبال نمؤت نا يف

 مؤادعا مهل بسن نم قيرغألا ضعب دض ةفشع ةظفاحم لعف ةدر تزريف .امهيف ةلوجرلا تافص

 ١ . يقاور فوسليف دعباو سريرابيطو نايبلا ءاماع دحا مدعاف : اموؤشم ًاريثأت

 ةودن » ب هتسست ىلع قفتا ام دوجوب * نورشيشو بسلوب ايس ال « ةعدقلا رداصملا انئيلتو

 نيفاعب هتوتفو هتلوفط « سويلبما  سلوب « ريخالا اذه دلاو طاحا . « سونابلبما نويبيش

 ةيكلملا ىلع ءاضقلا هيدي يف اهطقسا يتلا مئافملا نم هسفنل ظفتحي لو « ةينانوي بتكو نيبنانوي
 قداص « ةدع تاوئس رورم دعبو .هءانبا اهئادها ةيغب « همسرب » كلملا ةبتكمي ىوس «ةينودقملا

 . نييخنآلا نم هريغ عم ةنس رشع ةعبس اهيف يقباو ايلاطيا ىلا يفن دق ناك يذلا بيلوب باشلا
 ةلوبسو لافقتتالا ةلوهسي هل بملوب نادف ؛ اهيلكل عفنلا ةليزج تناك ةميمح ةايح هعم شاعو

 فن اهتيروطاربماو امور -



 هقيدص ةربخ نم نويبيش دافتسا انسب «؛ هخيراوت » ريرحتو مممصت هل اتحاتا نيثللا عالطتسالا

 ددجم «يسدورلا سوتقيباناب فوسليفلا ليقتتسا نمزب كلذ دعبو . ةيفسلفلا هتفاقث نمو ةيركسعلا

 يف كرتشا دقو . سنامونو ةجاطرق ىلع رصتنسس يذلا كلذ ةناطب يف « هرودب « ةمقاورلا

 نوجردتي نمت « ىربكلا تالئاعلا ىلا نوسنني ءاقدصاو براقا « نوديدع نو.نامور امهثيداحا

 سويهوم سريروبسو سويلال سرباك رك ذ ىلع رصتقن ميلك مهيصخن ال يو . « داجبالا لس » يف
 ةظاظفلا ةعمس ىلع ةببشلا ءاقلال ةيعملا هذه يف هدوجو يفكي يذلا هما نع انهاكتو انل قيس

 يق مهيلا راوحلا ةبسن نورششل بيطي نيذلا مث نامورلا ءالؤه . سوثنروك مداهب تقلا يتلا

 اننيعا ماما ديعي هناف « خيراتلا يف ةنامألل « انينعي ام يف « مت مل وه اذاو « ةيفسلفلا هتافلؤم

 أدبمب ديعب دح ىلا تدان دق ةودنلا هذه نا كلذ ىلا فضا . ةقيقرو ةعئفر ةفاقثل امعقاو أوج
 تاعئاش ترشتناف « سنريت رعاشلا وه « نيقتعملا دحا ىلع اهتيامح تطسو ةيعاتجالا ةيرابتخالا

 ةوبا سويلالو نويببش ىلا تزع - ريبسكش عوضوم يف ةلثاملا ةيرصعلا تايرظنلا انه ركذتنل -
 ةاطعملا مئاصنلا ضعب نم ةاحوتسم نوككت دق اهنكلو < يرمعل اهل ةممق ال تاهرت : هلزاهم

 . قبض راطا يف

 اليست ملاعلا اذه ءابظع اهبف عمتجي يتلا تاودللا هذه لثم نم ذاخا رحس مولا ىتح رشتني
 تضرعت يذلا اهرطخ لهاجتن ال نا بحت نكلو . ركفلا تاجبب نع اثحيو ءارآلا كاكنحال

 . ةيملحأ ةفاقث اهل للبت يتلا ةفاقثلا ناو ايسال يناثلا ثرقلا يف ةينامورلا ةيطارقوتسرالا هل

 هيف رحفتو بعشلا شعنت يتلا ىوقلا نع عاطقنالاو يموقلا قلخلا ةزيل ركنتلا يف نماك اهرطخف
 ىلع ناك يركف دضع نم همرح هنال بعشلاب عدصتلا رضا .ةادجلا ةمئاد ةيعسط ةصلاخ ةأمح

 . ةفلكلاو ةدوربلا ىلا اهداق هنال ضيا ةمخنلاب رضا دقو . هل هنمؤت نا ةيخنلا

 لئالدلا مدقت ال رداصملا نا وأ « دعب ةلحرملا هذه غلبت ل تاودنلا هذه نا

 كاذن 5 في مل 2 لاح يأ ىلع « ينيتاللا بدالا نكلو . كلذ ىلع ةحضاولا

 . يناثلا ثرقلا لثاوا يف ابعطق يتلا دوعولاب

 دلاوو , يقيرفالا نبا « نوبييش سويليتروك سلوبك ©« نامورلا ءالبث ضعب نم ناك
 ًاسبتك صاخ عونب اوعضوف . ةينانوبلاب ةباتكلا ىلا « ةطلاغملاب اوبهذ نا « ينبتلاب سونايلبما

 يذلا ببسلا نكلو . لثملا ىطعأ نم لوأ روتكيب سوبباف ناكو « « تايلوح » و ةيخيرات

 راثف « محرت ال يتلا نوتاك ةحيرقل ايتاؤم فرظلا ناكو « ديعب نمز ذنم لاز دق كلذ ىلا هعفد
 ؛هقرخ نع ةرذعملا بلطل ةجاحي رعش لب < بيرغلا دصقملا اذه لثمب فتكي مل مهنم دحاو ىلع
 نكمي ال هورهشأو قيرغالا هركتبا يذلا خيراتلا نأب اودقتعا مبنا نامورلا ءالؤه نم غلب دقف

 درس يف « أوقثي لو « مزاللا جضنلا غلب دق ينبتاللا رثنلا نا اوربتعي / : مهتغلب الإ بتكي نا

 . مهباجعا اوراثأ نوملعم اهمدختسا يتلا ةادآلا ةنورمب الإ « ةيئامورلا ثادحالا

 ةينانويلا ةفاقثلا بدأ
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 هذه نا يهدبو « ةينيتاللاب « دبعلا اذه ذنم « اوبتك دق 6 تايلوحلا يخروثم ضعب نا دبب

 ةيبدآلا ةرهشلا ءارو ايعس ةديدع بطخ ترشنو تعمج' دقف . ءابطخلا ةغل تناك ةفللا

 يف دازو ةيسايسلا تاعزانملا لقح اههلمع عسو نيذللا سوكارغ نيوخألا ذنم اهس ال « ةواعدلاو

 اهنع لقن امب الإ ةغالبلا هذه يف انيأر ءادبا عيطتسن الو « لماك صن يأ انيلا لصي مل . اهتدح

 ىلع « ةغالبلا اهيف ودبت . سوكارغ سوباك نم انبلا غلب ام اهمهأ * تاعطتقم ضعبب وأ طقف

 «سوكارغ سريرابيط نكلو . ظيلغلاو عنطصملا سّفنلا كيرحت نم ءيش ىلع « ةيئانوملا ةقيرطلا

 « هوخأ كردأ ام لادتعالاو ةفللا ةحص ةميق كردأ دق « هبف شيحت يتلا ةرارحلا نم مغرلا ىلع

 ضعب نادقفي « نفو معك ةينيتاللا ةحاصفلا تأشن اذكهو .عاقيإلا ةميق « ًاريثأت هملع قوفنملا

 . اهتراضنو اهتهادب

 حرسملا لع ”بكتاو ةمحلملا نع ريخألا اذه داح . رعشلا قوفت ىلع رثنلا مدقت رقي م

 تايليثمتلاةداعا نم مغرلا ىلع ًادج معظع بلط ىلع لمحي باعلألا دايدزا ءىتف امو .صاخ عشب

 ةفاقثلا رات زربي © اصوصخ انهو . لزابملاو يمآملا يف ًارفاو ًاجاتن ةجيتنلا تناكف « ًارارم

 . ةوقب ةشنانوملا

 الإ ميفرعن الف نحن امأ ..كاذنآ ًاريبك اماّتها ىسآملا ءارعش « ءامدقلا داقنلا راعأ

 ةيكسالكلابو عالطالا ةعسب اوعلو مينا اهوصخ قوز « مهنم انيلا تلصو يتلا تاعطنقلاب

 «كلذ ضيقن ىلعو . ديديروأ ىلع اهنيلضفم ليشساو سيلك و فوس ىلا كاذنآ اوهجوتف « ةيفاصلا

 لصأ نم - قتعملا يقيرفالا دبعلا سنريت ابفأ يتلا ةديحولا تسلا لزاوملاءانيلا تغلب دقف

 ىلع يوطنت يهف : نيثالثلا نس لبق ةينملا هتك ردأ يذلا - يجر لع يدعو ١١ يسلظرت

 . ينجألا بدألاب يرصح لاصتا نع متو بقارملا ماهلالا تائيسو تافص

 لل دكة الوبر لكل هر نحل اعين ناار كرا ل 1 وادق

 ىلع نيرئاسلاو سورذنانيم نع اهس ال « ةينيلهلا ةديدجلا ةلزبمللا نع سنريت سبتقا « تولب رارغ

 ىلا قفوتي < مهنع لقن نيذلا نأش « هنكلو . اهئامسأب ظفتحا يتلا هتايلمشق عسضاوم « هاطخ

 نم لقتنبف . ةيقيسوملا لصاوفلاو ةيكحتلا دهاثملا نع ضرعي , ةكساّتم ةئكخ ةدقع روصت

 لاطبألا ةلثمأ ىلع ظفاح ام اذاو . اهدهاشم فلتخم ىلع ةدحولا رطبست ىلا ةلزهملا ىلا ةبعادملا

 نسحأ اذا انايحأ زيمم عباطب اهعبط يف مجني دقو « ابعوني فيك فرعي هناف « نييديلقتلا

 « نيينانوبلا ءارعشلا دنع « رثؤملاو قيقدلا « يجولوككيسلا ليلحتلا قفتيو . عابطلا صحف

 لف . ةيصخش نوكت دق تاقرافم هيلع لخديو هيف عسوتيو هدمتعي وبف : ةصاخلا هتاعزنو

 ةماع ةقيقح دوصقملا ناك اذا « معن ؟ ةقيقح نم تواب هيلا ىماست ام قوف ىماستي هنا كلذ ينعي

 ةنتف.هزوعي . رمألا فلتخيف ةينامور ةقيقح دوصقملا ناك اذا اما . ريبعتلا حص اذا « ةدرجم وأ

 نادلبلا يف اهلوصق رودت هتياور نا ذا 2« لاح لك ىلع كلذ يعدي ال وهو : نيعلا مأب ةدهاشملا

 قدر



 هريكفت هاجتا ناف « قالخالا ةبقارم ددصب امأ . اهيف يفوت نيح ىلوالا ةرمال اهآر ىتلا ةيئائوبلا
 رذعي ال نأ نم عسوا همبف نا . اظيغ ةطاشتسالا ىلع هلم نم ًالدب ةهافتلا ىرب نا ىلع هلمحي

 اهودرري نا ءامدقلل باط نكلو اهادص صنلا قّيضي ةلمج هفصي ام لضفأو . يفغيو

 امم « يرظن يف ءيش الو ناسنا انأ » : ةيناها ةدقعب ةرهاجم ةباثمب اهوامجحنو صنلا نع ةلوصفم

 . 24 يتع بيرغب ©« يرشد وه

 ةقدلانم ديزم عم «ةيطارقوتسرالا يف ةطرفملا ةقانالا نم ديزم امبرو : نذا ةقانالا نم ريثك
 « حرسملا ىلع « لاولملا ةدحو نا ذا « ءارقلا دنع الإ ةقرلا هذه ظحالت الو . نيبعاولا ركفلاو
 « كحض ةبلاط يه اهيب « ةزيملا هذه ةينامورلا ريهاجلا ثقوذت اذا مث نم بجع الف . اهيفخت

 ىظحت نا لبق نيترم حرسملا تلخأ دق ( /,' /«برم# ) « ةامملا » ناف . عونلل ماهتها امنود
 ةيناثلا ةرملا ىفو « لاسحلا ىلع صقرو ةعراصم نع نلعا ىلوالا ةرملا يف : ةيابنلا ىح ءاغصالاب

 . اهازغم امل نآل ةجيتن ىلا يدؤتس اهنكلو « اقح « حيلاما هذه . نيفياسم نيب ةكرعم نع
 د”رم سيلفأ : ىرخالا دهاشملا لك هفلختسو يناثلا ثرقلا رخاوا ذنم لوزيس يئامورلا حرسم اف
 وه لذني نا نود مهيلا هجوتلا ةمبم هيلا تدنسا نيذلا كتل واب ومسي فيك فرعي ل هنا ىلا كلذ
 . هيدهاشم فقثي نا لبق ةعرسب طاوشألا عطقي مل ينبثالا حرسملاف ؟ مهاوتسم ىلا هسفن

 هتافص تمدخ امبر « لعف ول « هنكلو ؛ حرسمال سويلبسوا بتكي ل
 هناف ©« سونايلمما نويدمش ةودن ىلا ًاضيا وه ىمتنا ام اذاو . ةلزبملا
 «زرابلا هلالقتسا لعلو « اهدقع طارفنا دعب ةنس نيثالث ةبارق شاع دق

 .ينمزلا لصافلا اذه لعفب ةزع دادزا دق « ريبشلا هقيدصل قئافلا همارتحا نيبو هنبب ىقوي هنأ عم
 ًانول دجوا دق « ىنملا ثيح نم هلقا « ةرملا هذه ةشانوي تاودق نودبف « رمثالا نم نكي اهمو

 ماذا * عقاولا يفو . ؛ هتيلكتب ينامور هنا » : سرنايلتنيوك لوقيسو . ءاجحلا وه ًاديدج
 يموقلا قلخلا ىلجتيو ذيمم رما اهل دئاصقلا صصصخت ناف < دحاو بعش ىلع افقو ةيرخسلا نكت

 .دئاصقلا هذه روتسد ءدبلا ذنم تناك يتلا ةيبدألاو ةيعيبطلا ةيعقاولا يف

 : ءاسجملا هوشن
 ( 1.0أ//5 ) سويلبسول

 ةفل يف الا رهظي ال « ةنجبتسملا ةبيرغلا هتاداعي أزهب يذلا « ةينانوملا ةفاقثلا رايت نأ
 مالعالا ءامسا رك ذ يف ددرتت ال ؟ ةقداص ةمبلس ةحيرق هيلع رطيسلف ىقبت ام اما . سويليسول

 اهنايكو اهتئيبو اهدهع ةسكاع « ةيسح ةابح ابحت يتلا مئابطلا فصو يف ةميظع ةوق نع نهربتو
 ىلحتتو . انابحا بعادتو « دصق نع حزمت ام ابلاغو 2« كحضلا ةراثإ يف دنعت يهو . نطابلا

 نم نكمتي موه اذا ريثك ءيش عمتجلا خرؤم توفيو . راوحلاو رداونلاو لاثمالاو ريطاسالاب

 نم.مغرلا ىلع « هل نيدف بدالا نا ذا  [ضيا بدالا خرؤمو ؛ سوبليسول هفلأ ام لك ةءارق

 . ينامورلا ءاجحلا نم ةليمجو ةليوط ةلسلسب « سويتاروه هيلا ههجو يذلا دقنلا
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 ينيتاللا بدألا حتتفت

 فزنتسي مل ةيئانويلا ةفاقثلاب ةبخننلا ذخا نارلع ةلالدلل سويليسول لثم يفكي

 بدجلا نم بناج ىلع يناثلا ئرقلا رمتسا اذاو . ةينامورلا ةيرقبعلا عيباني

 لئاوا « سوطسغوا لبق « قفاوي يذلا ىلوالا نرقلا رارهزا رضح دق هناف اع هجوب

 ًاعم ةنرمو ةنيتم ةغل قلخ ىلع قارغتسالا اذه دعاس دقف . نرق فصن نم رثكاب ةنكسالكلا

 ةيئاقلتلا تادايزلاو تاديدجتلا نود لوحي يذلا ةيبعشلا ةغللا نع اهلاصفنا ىوس اهبوشيال

 معو . هثادحا ديرب يذلا ريثأتلا سقت ناو هركف بلاق ىف غرفت ناب ةريدج ةلمج رئانلل رفوو

 ىلوالا اهتوسق اهنع خلس ناب سوقنلا ىلع روعشلا لخداو . يماعلا رعشلا نزو نارسا ضعب رعاشلا
 سوفنلا تاساسحا ىلع فطعلا ىلع ا هثح دق دعب نكي مل نا اهتاساسحا ليلحت ىلع اهثح نابو

 لمعت فيك تفرع ةراضح ابتسدك ةفرعم جلت اهلعجي ناهذالا حتفو . ىرخالا

 حييصا ءيش لك « قئارطلاو داوملاو تاودالاف : نيرمتلا نرورق تهتنا . ءاعمج ةيناسنالل

 . ًارهاج حبصي داك وا ًازهاج

 ايهاب يعدت نا هيف امور عيطتست يذلا ديحولا لقحلا « مث نم «لاتقلا تاحاس تسيلف

 دادزب ةراضحلا هذه لم ةعباتم يف نوعمطي نيذلا نامورلا ددع ناف : ةينانوملا ةراضحلا ةثيرو

 اهئادعبو « اهتالاسالب تظفتحا دقق « ابنوؤشو ةكورتملا « ةيندملا بعشلا ةماع اما . دارطاب

 اهبقر قفار ةيزاوجروب راشتنا ىلا « اموبف موي عسني نطو يف < يضفي ءارثالا نكلو . انابحا

 دعت يمل يهف « تاودنلا فيلأت رمتسا ام اذاو . ًادييأت هدياو يداملا اهبقر يفاقثلا

 اهيف دحيو ةيطارقوتسرا ريغ ىرخا تاقبط ىلا برستي يذلا يركفلا فغشلا ركتحت
 . نيسمحتم ًاددج ًاعابتا

 ماعلا تقزم يتلا كلت نم ةدح لقا يهف :كاذنيح امور تقزم يتلا تاعزانملا نأث ال

 عيطتسي' مسالا اذهب قيلخ ينامور نم سيل لجا . هتراضح ةقالطنا لش نود ىضم اوف ينانويلا
 طاشنلا نكلو . قحال دبع يف الا ةيجاعلا جاربالا ىلا ليملا زربي نلف : ةماعلا نوؤشلا لامها

 دلو .هردييو غارفلا تقو ف”رشي يذلاركفلا طاشنو ىفانتي ال ( .ة/هيداةس» ) ةنيدملل دبفملا

 « اهدجمل ةيرورض عيملا اهربتعا يتلا ةيركفلا ةنيزلا « ىلوالا ةرملل « امور اوطعا نيذلا لاجرلا
 سوتسولاس « نامأوتلا هاوخاو < ١١ ةنسلا يف «نوراف «ركبلا_تابارطضالا ترجفنا نا دعب

 نورشيشو رصيق اهبف بعل ةدح دشا تابارطضا. وج يف اوشاعو - مب ةنسلا يف « سولوتاكو

 . ًاطاشن راودالا مظعا

 يناثلا نرقلا ةقالطنا

 .«ربخالا اذه ودغي نا « درف ماح يديا ىلا ةطلسلا تبتنا امدنع « ةفداصملا لبق نم سيلو

 ليبق نم سيلو . هداوق غسناو ةيبسايس ىهذاو هةدكيع يف بدالاو ركنفلا ديس « رضيق وهو
 نوخن هنأكو اهتودب ناسنالا هل ودبي ةفاقث رشن ةلواحل هتيروتاتكد مدختسي د نأ كلذك ةفداصملا
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 نونفلا » ىلا « ةرادجلا ضعبب « صخشلا عطقني نا هيفكيف . هبهاوم هل اهددحت يتلا ةلاسرلا

 معطو « ةادؤللا تامدخلل ةلداع ةأفاكمل اها : ةينطاوملا ىح ىلع هلوصح- ريربتل امور يف « ةرحلا

 تافقحلم يف أشنا دق هنأف كلذك و . ابلثم ةيدأت ىلع نيرداق نونوك دق نيذلا ةلاتسال زاتمم

 نم دحا ىناوتي نأ [افقيرط كلذب قشف . ةنيدملا يف ىلوالا ةيمومعلا ةبتكملا ديدجلا موروفلا
 مهصاوع يف نيشلهلا كولملا نم ةعانق رثكا ناك دقل لجا ؛هاطخ ىلع اهيف ريسلا نع ةرطابالا

 موبتلا يمول اهوهفم امور لا لقت هنكلرتا نفل و لودتيتلا لاح و هلع اظيا ةعانق ناكر

 . ركفلا نوؤش لايح اهدسجي نم تابجاوو ةعانلا تابجاول ينيلهلا

 ضعب ثربظ ام اذاو . هعاستا نم مغرلا ىلع اتوافتم يركفلا امور حتفت يقب

 ىلا يلام ورلا ركفلا لصوتي م ىرخا تارخأت كانبق « ةينامزلا تارخأتلا

 . مايألا نم موي يف كلذ لواحي مل لب ال < اهنع ضيوعتلا

 ةعيبط ءاماع نم امور يف سلف . صاخ عونب يماعلا لقحلا يف راظنالا تفلي دوجلا اذه نا

 ضارتفالا ةراسللا نم سيلو : مهماتها كلفلا لع اوراعا نيذلا كئلوا ًادج نوردانو . نيضايرو

 دقو . ةينانوبلا تافلؤملا لقن ىلع رصتقت اهرشن نع يور يتلا ةثالثلا ثاحالا وا « نيثحسلا ناب

 موروفلا يف تعضو #7 ةنسلا يفف . ةيلمعلا تاقيبطتلا يف ىتح تاسابتقالا ىلا امور تأكل

 يالا امورل ضرعلاو لوطلا اًتطخ طبض ىرخا ةعاس اوعضي مل مبنكلو ؛ ةيسمش ةعاس

 ةمانزورلاب ةوسا « ةيرمقلا ربشالا ىلع ةريثك ىرخا تامانزور تراس اذاو , ١١4 ةنسلا

 .ةنسلا ىلا موي ةفاضاقيرط نع اماطخا حالصا ةينوناقلا ةمظنالا ضعب تحاتأ دقف « ةينامورلا

 مهسواسوو مهلهج ىدا نبذلا رابحالا ةئيهب طونم ناك ةيفاضالا رهشالا رارقا ناف « امور يف اما

 يلاللابو « ةئسلا رصقي وا لبطي ذختملا رارقلا نا ذا  انايحا يسايسلا مهبزحت ىتتحو ةينيدلا

 ةنسلا يف رهشا ةعبرا سمشلا ىلع مدقتلا غلب دقف :ةريطخ تابارطضا ىلا - ةاضقلا تاطلس ةدم

 ريثت ىرخا تاريبغت نيحالصالا نيذه تللخت دقو 24 ةنسلا يف ىتح امري نيعبراو ةتسو

 يماعلا دولا

 . نيرصاعملا نيخرّملا هجو يف ةملؤم تابوعص

 هتماقا هل تحاتأ ثبح « رصم نم ءاج « ىرحألاب وأ « رصيق ءاجس « ًاريخاو « ذئليح
 نيمقرشلا تاظحالم لضفب «ينانوبلا ملعلا اهققح يتلا تاحاجنلا ىلع فوقولا ارتابويلك نم برقلاب
 روتاتكدلا درطف . ( 56وزعن»ؤو ) سينيغيسوس ةريش مهعسوأ ناك نويردنكسا ءاملع « ةيفلألا
 ةنسلا ددحت تناك ىتلا ةيسمشلا « ةيلوجلا » ةمانزورلا ؛ه ةنسلا ذنم ضرفو ةيوقتلا سواسولا
 لبج ىلع احضاف .ارون يقلي يفاضا ليصفت كلائهو . مويلا عبرو موب نيتسو ةسمخو ةئامالثب
 ءارجا نم نكمتي نا نود ؛غ ةنسلا ذئم تام دق رصمق ناك امل : كاذن1 امور يف نيمسرلا
 صن ريسفت رامحألا ءاسأ « ىلوالا « سيبكلا » ةنسلا نيبعتب يفاقلا رارقلا لع ةيصخش ةباقر
 الإ مؤطخ ملص لو ؛تاونس ثالث لك نيتسلاو سداسلاو ةئامالثلا موبلا ةيادبلا يف اونيعف هرارق
 . ةنس نيسمخو نيتلثأ رورم دعب

 نقلا



 سويروغيرغ ايابلا نأ ذا < كاذئيح رصيق حالصا هيلع ىوطنا يذلا صقنلا نم مغرلا ىلع

 . ًامدقت دبعلا كاذ مع جئاتن دعبا تبثا دق هناف « هيف رظنلا ةداعال رطضا دق رسشع ثلاثلا

 ىدحا داتعا ىلع « انيثعي ام يف « امور لضف رصتقا دقف . ايردنكسا ناك معلا اذه نكلو
 نا انب ريدجو . اهتيروطاربما لومث لضفب « ابمادختسا ممعت ىلعو ًالوا ةيلمعلا جئاتنلا هذه

 تناك اذا : زمرلا ةمبق هئاطعا نم ىشحن ال نا انب ريدج لب ال « هردق قح رودلا اذه ردقن
 يوطنت ةرصتخلا قيرطلا ناف « هفاشتكا ىلا قيرغالا لصوت ام ءاعمج ةيرشبلا ىلا تلقن دق امور

 لمعلا يف تمبسا دق ةميدق ةيقرش ةراضح نأ لثملا ةمئالم يف ديزي امو . ضيا ةرثؤم ةقيقح ىلع

 قيرغالا مابسا نا يه < يركفلا ديعصلا ىلع « ةقيقحلا نككلو . ىلوالا داوملا اهميدقتب كرتشملا

 . رخآآ ماهسا لك ىلع ربظتسا دق

 اواواح يتلا ىلوألا هئدابم قرشلا نم قيرغالا ىقلت يذلا رختآلا ملعتلا وهو « بطلا امأ .
 « ملعلا اذه لوصأب ماع كاذنيح مهنيب ماق اف .افلتخم ًافقومهنمنامورلا فقي ملف “ لعك اهميظنت

 قيرغالا ءابطا هبلا همحوي يذلا رذحلا نع نوتاك نلعي نا يفكي - نويدلب نوسرامم دجو اذاو

 نبكتلا انتعاطتسابو . ًالابج الإ اونوكي نا نكمب الف - بيبط لك ءاعدتسا ىلع كحي تح
 ميئاصتلا يدي © يفيرلا كاصتقالا نع همي يف «نوتاك ىرن امدنع « ريهامجلا تافارخ ىوتسمب

 لك نم ىفشدو ضارمألا لك نم ىقب يذلا فوفلملا لئاضف يف وتيو ةيرحسلا غم 0

 ددعب امور اومأ نيذلا قيرغالا ءايطا نع سانلا ضرعي فيكف .. غلا « لماعانلاو حورجلا
 ةيادملا يف فرعف « ةيناثلا ةمقينوملا برحلا ليبق حارج زرب مث 9 اهيف مهنف ةسرامم ةبغب ريبك

 تلازو . هيف مققي يك تيب ةماعلا ةنازخلا هل تعاتباو « ةينطاوملا ىتح ىلع لصح : ًاريبك احاجن
 « ىفتقاف . ةطرفم تريتعا دق « قارحالا ١» و« ةلا » يف هتوسق نأل « هترهش * كلذ دعب

 ةفاك ىلع نطاوملا ةفصب روتاتكدلا معنا : اهبجاو ةلودلا كردت ىتح رصبق راظتنا « اضيا انه

 . ابيلا ءابطالا ءالؤه لثم مهيذتجي نم لكو امور يف نيسراملا ءابطالا

 عتباط لسفي# ةييرقلا يتيقار شقفاو ينلا ءابلا ةانورلا لمتلسا

 نكميو . ابنه ةبقترملا جئاتنلاو « مهقئارط هتدترا ًارطخ لقأ

 : ايهما هذه عج « 0 » ريبعتلا مادختسا
 قفوتي ثيح ةقيقدلا ثاحالا 0 ا ضيرعلا همويفم
 فراعملا لواتتي اوف لبمب ليملا اذه نرتقا ام اذاو . ةتبث ةحبتن غواب ىلا ًانامحا لدجلا

 لئاسم را - ًامظنمو [حضاو اضرع ةسلكملا تامولعملا ضرع ةيغب « اعم ةيبرتلاو ةعونتملا
 نيصيرح نيبنامور ًادبأ دجتس « نوتاك لقع ىلع تطلستو قبس يتلا« ديفملا عاتملا » و ةيبرتلا
 ىقبي ال هناف - ملعتلاو فييكتلا يف يخيراتلا امور رودو ماجسلالا لك مجسني امم * اهسرد ىلع

 ةيموقلا تاركدقملا هذه ىلا ةراشالا دعب « انب ردحي هنا ديب . يروه ا دبعلا ذنم ةيلاعف نود
 يذلا لمعلا يف هفاشتكا نامورلا نوثاحبلا عاطتسا يذلا دضعلا نأش ن نم للقن ال نا « ام اعون
 ناو . ينيلهلا ملاعلا يف فراعملا وعونتملاو عالطالا وساولا ءاملعلا < هسفن ىنعملا يف « مهلبق هزجنا

 عساولا ملعلا ىلا ةعزنلا

 نوثاقلاو ةعونتملا فراعملاو
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 ىطعا ثيح « ىربكلا ةيقرشلا زكارملا يف عطقني ل « ةميظع جئانت ىلا ىضفأ يذلا لمعلا اذه

 كلملا هدفوا يذلا ©« سيتارك « سوماغرب ةبتكم نيمأ لاثما نم « للكلا نوفرعي ال نوثاحي
 ءاقلالابنم دافتساف هتماقا لاطأ ءىراط هيلع أرط ثدح امور ىلا اريفس يناثلا لاطأ
 عرسأ ةيح'”ةلثما « اضيا « (1«انمت/ه,و » سوعديد يردنكسالا لاثما نمو « تارضاحلا

 . ةينامورلا نوؤشلا رطش مدوبجم همجوت يف ربكالا ءالؤه لضف ناكو . اهب ءادتقالا ىلا نامورلا

 رشاوأ يف الوفكس سويسوم سوبلبوب ىظعالا ربلا هردصأ ”رمأ ىّلِج ةمدخ مهل ىدأ

 « ةئسف ةنس « دهعلا كاذ ىتح رابحالا نود ثيح « ةميظعلا تايلوحلا » رشثنب ىناثلا نرقلا
 هذه عمج ةداعا طبض ةبسن يه ام نكلو .ةينامورلا ةايحلا يف « هرظن يف « ةيسيئرلا ثادحالا
 ةينيد 2« ثادحا ةعومج ناف « رمالا نم نكي اهم ؟ 4١م ةنسلا يف نارينلا اهتك ردأ يتلا تايلوحلا
 لف لع © تعطر - ةكيةطنللا اعنا تااضيآ ةداصتقا شنو ةنساسو:# لوألا ةسردلا ف
 ديلاقتو ةاضقلا حئاول ىلا.ءوجللا اضيا ءالؤه ةعاطتساب ناكو . نيثاحبلا فرصت تحت « ةروصلا
 . لاح لك ىلع اهب هبتشي يتلا ةفيرشلا تالئاعلا

 نمو .مسأ نم رثكأ ةميدقلا رداصملا انل تظفح دقو « نوريثك لاجر اذه ثحبلا لمعب ضبن

 يلاتلاب انب ردجأف . ابيرقت مهجاتن نم انبلا غلبي مل ائيش ناو ايس ال مواصحا ىودجلا مدعو هفتلا
 نيعستلا ًازهانم « ًاليوط رّمع دقف . نوراف هب ينعأ « انأث مهمظعأو ًاديقعت مبلقا ىلع رصتقن نا
 ةماعلا ةبتكملا ةرادال هرايتخا نم رصبق ملت م ةظفاحلا ةيروهملا هثدابم نا هقرهش عويذ نم غلبو

 ردانلا بصخلا هجاتناو لماشلا هش هفغشو هلامعا عاونتو عاستا نا عقاولا يفو . اهسسأ يتلا
 هبابش يف امر « يفاصلا بدالا ىلع بككنا . ةرهشلا هذه أررب دق  اباتك 1٠١" يف افلؤم الإ -

 كلذك جزمو « رعشلاو رثنلا جزم ثمح. ١١ ةيدململا يجاهالا يف اباتك ٠6١ بتكف « اصوصخ

 بدالاو ةغلل متهاو . يبدالا دقنلاو يعشلا بدالاو نيصرلا ريكفتلاو يئزحلا فيرحتلاو ةيرخسلا

 تافلؤم يف امور يفامل اخرؤم ناكو . يحرسملا رعشلل اشرؤمو ًايوغلو ابوحن ناكف نيندئاللا
 يذلا رخازلا عجرملا كلذ « « ةينيدلاو ةيرشثبلا راثآلا ذى اباتك يعيرأر هجازإا يسال ةليبع
 لخدي نا بحن ام لك نمضت ًايوبرت ًازجوم فّلأو . ةقحاللا لايجألا عاطقنا اود هنم تلبتنا

 داصتقالاو ةعارزلا لوصأ يف ماع « ةمدقتم نس يف « ًاريخا هسفن نم لعجو . ةدبجلا ةيبرتلا يف
 « تايجروبجلا » فلؤم ليجرفل ًاقفاوم هريثن ءاج يذلا « فيرلا نوؤش د هباتك يف يفيرلا
 نوؤشلاف» .ماطحلا ىوس مخضلا جاتنالا اذه نم مويلا قبي م.يقاوملا ةيبرتو ةعارزلا لامعا لوح
 ضعب ةطساوب الإ نوراق ىلع محلا « هيلا ةفاضالاب «نكمي الو ؛ الماك انيلا لصو هدحو « ةيفيرلا
 اهرفوا بستتي يتلا فتنلا ضعب ةطساوبو « ةينيتاللا ةغللا » يف هثحي نم صقاونلاب ىآللا لوصفلا

 هعداول يف دمتعا يذلا 0 يلكلا بمهذملا عابتا نم وهو 6 11/ ترد رورو بيذع يناويلا فوسليفلا ىلا ةيسن 60

 , ةدحارلا ةدبصقلا يف نازرالا ةفلتخم أ راعشا
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 ءاكذلا ىلا رقتفا هنا كلذ ينعي الو . دقوتلا نم ًاديزم هدنع سمان ال نحن لجا . « رثآلا » ىلا
 هنا حجري ةبتك ةدعاسم ىتح « هل ىنأ نكحلو . ةيركفلا ةهازنلا ىتحو ديشرلا لقعلاو يدقنلا
 ًازيمتم ًاركف يذغي'و ابعمج يتلا ديلاقتلا دبا بقاري نأل يرورضلا تقولا © مهنع نفتسي ل

 يف دهاز ريغ « لمعلا اذه لثم زاجنا عاطتسا يذلا لجرلا ناف « رمألا نم نكي اهمو 9 اقح
 . مارتحالا ضرفي « هنامز تابلقت.

 يتلا ةديدعلا نكاحالا « نوراف اهب ضبن يتلا ةكرحلا راوج يف « عضن نا محت نود انتكمي

 ىلا ةزكترم تاقيلعتو سورد : ماعلا ىمحلاو صاخلا ىتحلا لوالاو يناثلا نينرقلا يف تسرك

 تالاجر ربتعا دقو . خيراتلا ىلاو « ةحول ةرسع يتنثالا ةعيرسش صن اهس ال « صوصنلا ريسفت
 < نيمظعا نيربح لاثملا ليبس ىلع ركذنو . ًادبجم المع .ثاحالا هذه لثم عضو لوالا امور
 ربتعا مخض فلؤم عضاو“ سوتنيوك هنباو «ةيربحلا تايلوحلا رن يذلا «الوفاكس سوبسوم.ب»

 . يقطنم بيوبتل اقافو يندملا قحلا ةدام عيزوتب ينع يذلا لوالا فلؤملا هنال ةليوط ةدمل ًايساسا

 رثا لك عيرشتلا نم ابجيردت هيف لاز يذلا هسفن تقولا ىفو « ةلصاوتملا دوبجلا هذه لضفب

 ينوناقلا معلا ستفت دقت هب ينعا « يروطاربمالا ديعلا فرشس ام دعا“ مدقلا يضاملل

 . ايلك احتفت ينامورلا

 .ةحضاوو ةديكا رداصم ثعمحجت دقف : ةيخيرات ةيها ثاحالا هذه جئاتنو ةدامل ناك

 يبدأ عفادبو ةينيلهلا ةقيرطلا ىلع « ايلعلا زكارملا يوذ ضعب مدقا هسفن تقولا يفو
 نراك . هتلاقتسا دعب اليس ركذن نا لثملا ليبس ىلع يفتكنو : مهتاركذم نيودت ىلع « موعزم

 تحضوا ابنكلو « نوللا اذه روتسد يه يتلا تائيسلا ناببت تارك ذملا هذه يف ضورفملا نه
 فراك . يئاعلا ءايربكلا اههوشي يتلا تايركدذلا « ةميقلا ثيح نم 2« تقافو تايجولوكيسلا
 «دارفالاو بازحالا تاعزانم يف ةسايسلا عفادب نيقاسئمو مهنطو يضامب ًادج نيروخف نامورلا
 دقو . ةبخنلا دنع تظقتساف : ظقيتست نا ىلا ىوصق ةجاحي تناك ةيدقنلا مهتيلقع ناف كلذل

 مبلك اولابي | .لروشلللا نوخرؤملاف .هسفن هاجتالا يف هرود يصخشلا قيرغالا ضعب ريثأت بعل

 مهن] بلغيو « سوفنلا يف قوذمملا ريثأتلا ثووهي نورطخ ءابطخ مونبب ماق دقف : سواسولا رمأب
 «اهتالاجر ضعبب هتطبر يتلا قئالعلاو اهيف ةليوطلا بيلوب ةماقا نكل و .امور يف اياحضلا ضعب اوعقوا
 ثرقلا لالخ « ىوقالا رثالا اما . اهادص امل.ناك « ةقبطلا هله ريغ:ىلا يمتني هناو ايس ال
 قحو عامجالا مع خيراتلا ىلا عمج يذلا قاورلاو لماشلا لقعلا كلذ «سونودبيزوب رثأ وبف«لوالا
 4 رشابم ريغ قيرط نع هانيلا تلصو برغلا يف ةنيصرلاو ةليوطلا هتاقيقحت نمف : ةساعلا ايفارغجلا
 ةلأسل اماها لقا اونك نينامورلا نيخرؤملا نا ديب . رصبق لبق نيبلاغلا نع انتامولعم ةيرثكا
 ةيولوا مهنم اوملعت مبنكحلو . ديعب دح ىلا ةفسلفلاب نيرث ؛أتملا نيمنانوملا ةذتاسالا ءالؤه نم للعلا

 خيراتلا 00 اذكمهو .حضاولا مهاشنا ةميقو يعاجلا وا يدرفلا اهريربت ىلا ةجاحلاو عئاقولا

 خب راتثلا
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 تنوك يتلا ةيلقعلا لئاضفلا ضعب هلفا هسفن تقولا يف سيتقاو ريبك ينبتال يبدأ نول ةبترم ىلا
 . نييئاثويلا هيعدبم ةمظع

 ىلا فضا . ركذلاب :ةريدجلا ءامسالا ضعي ىوس « ةريثك ءامسا نيب « ًاضيا انه « ركذن نلو

 . سوببن سويلشروك وه « هتافلؤم ضعبب فرع دق « ةلمبملا ءامسالا نيب ؟ ادحاو مسا نا كلذ
 همائهاب ةمجرتلا نول امور ىلا لخدا هنا ىوس هل لضف ال اذه ةزجوملا رداونلا عماج نكلو

 . بناجألل ىتح

 «ادج- ةعيفر ةفاقث برشت لج وبف : ليمماو تقولا كلذل هزوعا ؟ىرت اي خرؤم رصبق له
 هيوهتسي لقع وهو ؛ ًاججأت هتدازو هتمدخ لب لمعلا ىلع ججأتملا همسصت شالت مل هتفاقث نكلو
 قوذ وذ وهو « ةطلسلا : دحوألا هفده نع ًادبا دمحي ال هنكلو هطاشن هيف سراب فرظ لك
 دقف . ابنم ةدحاو ةرطيسل عضخي ال هنكلو اهءارو ىعسيو اهريغو ركفلا تاجبب ردقي قيقر
 ةربش تعاذو « وحللا يف اسرد عضوو ب ردنكسالا رارغ ىلع - ةيحرسم فلاو ًاراعشا مظن
 ىللعو نييلاغلا برح ىلع « هتاقيلعت » ىوس هلم انيلا لصي مل نكلو . نيبلطتملا نيب هبطخ

 لجع ىلع اهريرحتب ماق ةواعد تافلؤثم يرمعل يهو . هريغ دي ىلع ترجنا يتلا ةيلهألا برحلا
 دوجو الو . همالعإ راتس تحت ماعلا يأرلا فيقثت ةيغب ةبقاعتم افتذ اهرسنو هتحار تارتف يف
 نفو هانتم برا ىوس,عقاولا يف سيل رهاظ درجت نم مغرلا ىلع « يفاصلا يخيراتلا مائهالل اقلطم

 ىلا اورظني نا ىلع « لضفا [ماغرا « ءارقلا ماغرا ةيغب همادختسا نسحا رهام بولساو ضلاخ
 تاركحذم ىوس راصتخالاب « هتاقيلعت ١» تسيلو . لوبقو تافتلا نسح اهورسفيو ثادحالا

 . ةبحووم ريراقثو ةيروف

 افغش سانلا رثكا نعو ؛لوالا رودلا بعل هنال هب لحن نا نكمي دهاش ريخ. نع ردصت اهنكلو
 ةدئافلاب هدورجم سيقي ال نا نم لمعلا يف ةبغرو ءاكذ مظعا هنا نم مغرلا ىلع < ًاضيا ءيش لكب
 ال نا ىلع اصرخ مدشاو ًاريخا هسفن ىلع ةرطيس سانلا دعبا نعو ؛ هنم اهينج- عسطتسي يتلا
 ادارا دق لجرلاو بيدالاف . هيأر حوضو يف دب وأ بيرق نم رثؤي دق روعش لقا هيلع ودبي
 هكرت يف لادتعا هيهاضي ال لادتعاب ًاعوبطم ءاج دقو ؛هادارا ام ناكف « ةيبصعلا نم الاخ المع
 نم غلب يذلا هحوضو يف ةيبصعلا نم هولخ مهسا دقو . موللاب وا حيدملاب اهلك ردصت عئاقولا
 بحي امم لقي ل ءيش لك نا فشتكن يك ايلم ريكفتلا انيلع لب « هتيعنصب هبتشن ال اننا هلابك
 حتتف ةقيقح مهفنو فرعن ىتحف . ةلوبسلا هذه للمب ثدحي م ءيش لك ناو « لاقي نا
 نا « ةريثكلا همهاوم لضفب « رصبق ةعاطتساب ناك . ريبك يلاغ دئاق « تاقيلعت » نزوعي « ايلاغ
 , رصيق ناك ال « لعف ول « هنكلو « كلذ ىلا حمط هنا ول ىراحي ال اشرؤم حبصي

 دحأو رصيق ءاقدصا دحأ سوتسولاس يف لمعلا لجر ىلع خرؤملا بلعت « كلذ ضيقن ىلع
 . بزح سيئر لك مهليمتسي نيذلا < انايحا نيكبلماو < نيحوجلا « نيسمحتملا راصنالا كلوا
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 يف خرؤملا ءامأ ىراوتف « روتاتكدلا لابتغا دعب المع دحي ل لمعلا لجر نأ « كلذ ىلا تقأ

 "لج روطتلا ناق « كلذل . امور بلق يف هيلع لوصحلا هتاباصتغا هل تحاتأ يذلا مخفلا لزتملا

 سركملا« خيراوتلا » باتك ركذ ىلا ةجاح ابود  اتروغوج برح »و « انيلبتاك ةرءاؤم » نيب

 ىفتقا « ءدبلا ذئله . بسحف فتن ىوس هلم قبي لذا < +4 والو نيتنسلا نيب ام ةرتفل

 دق هنكلو . ةنوشخلا ىتح عماجلاو « زجوم لا هءاشنا ىحوتساو « ديديسوت راثآ سوتسولاس

 مالعتسالل ايقيرفايف هتماقا نم ةدافتسالاب رداصملا فازنتسا ىلع هصرح يف اضيا انايحا هب ىدتقا

 نع ينغو . يعاجالا ليلحتلاو ةيجولوكيسلا ةسارفلا يف هلذب يذلا دهجلابو نييدلبلا نع ىتح

 ال وهو . ًايح لازي ال بيرق ضام نم تارتفلا هذه يف ىراوتي نأ نكمي ال عياشملا نا نايبلا

 دادزب هدارت نا ديب . هتامحابمو هتاعافد ابنع رّيعت ءاوها ماقال « كلذ ىلا رصيق قفوت ا « متهب

 : ءىوانملا بزحلا يلثممل ماركا رصانع هئراقل ًاريخأ يطارقوميدلا ذم مدقيف « اموبف موي

 هتامح يف ذخأم نود نوكي ول ًاريثك ىنمتن يذلا قالخالا ىلا يعادلا ةمبق يف ديزي ام اذ هو

 . ةيصخشلا

 هع اهبواسأب بطخلا نم سوتسولاسو رصيق رثكأ :« اضيا نيينانوبلا نيخرؤملا رارغ ىلع البلا

 دنع دصق نع ةضماغلاو 6 لوالا دنع ةنفاصلا ةلما نكلو . رشامملا ريغ وا رشانملا

 ,ىدحا يه لثق يذلا ينيتاللا ةغالبلا لع نم ردحنت «امهيلك دنع قيمنت ريغ ىلع ةزجوملاو « يناثلا

 ىلع ةرطيسم « ةينانويلا ةغالبلا ةنبا يهو « ةينيتاللا ةغالبلا تناك دبعلا كاذ ذنمن , هتاعزن
 هذه ىرا . اهمادختسا يف شقاانت يكل ةيفاك ةرطيس « هتعدتبا يذلا رثنلا ىلع يأ « اهبيلاسا
 هنادقف نم مغرلا ىلع عبارلا نرقلا ذنم اهي كمهنا يذلا ينانويلا ملاعلا نم ةدروتسملا «تاعزانملا
 لثام ًارود ماحلاو تايعملا يف مالكلا بعل ثيح امور يف ترهدزا « ءانثالا كلت يف هتايرح
 نرا ديعب دما ذنم يقبقحلا ىنامورلا ىلع ناكف . ةبطارقومدلا انيثا يف لبق نم هبعل يذلا كاذل

 نف نود ًاببطخ نوكي نا عبطتس الف « قوذلا ضعبب ىلحت ام اذاو . ايبطخو ايقوقح نوكي

 ثحاتأ تلا ةسماعلا ةغالبلا رثأ ةمواقم ديلقتلاب نوكسستملا دارا ًاثبعو . هنف يف لمأت نودو

 ةيئانودلا سرادملا نم ةاحوتسم ةيبرتل اقافو تسرد دقف . ةلطاب ةيضقل ةبلغلا نيمأت اهلمح
 ةغالبلا سرادم تلفقا 49 ةنسلا يف . ةيلامخ عيضاوم ىلع نيراّتو ًادج ةقيفد ةيرظن دعاوقب

 « ةظارقوميدلل ةيداعم ةيمالظ هتلما ريبدتلا لغلو . اهءاوبا تحتف نا ثبلت مل اهنكلو ةينيتاللا

 لسرت تذخا ةبخنلا نآلو يناثلا نرقلا طساوا ذنم مهنأشو اوكرت دق نيبنانويلا ءابطخلا نأل
 قئارطلا امور ىلا مث نم تلقتناف .مهمواع اوعباتي يك انيثاو سودور ىلا لوالا ثرقلا يف اهدالوا

 . هتعرعز يتلا تالداجملاو ينانويلا ملاعلا يف ةدمتعملا ةفلتخلا

 عونب سوماغرب يف س”ردو ابسآ يف أشن هنال « يوسألا ١» ب فورعملا نوللا مهضعب دمتعا
 ًاضيا ىمس دقف « ةرثؤملا تادرفملاو روصلاب القثم يأ [دج ًاقّمنم ناك هنا ثيح نمو . صاخ

 لوالا كترقلا لئاوا يف نوللا اذهل لثمم ريخو . ءاقلالا دنع ءانغلاب هبشأ وه يذلا عاقيالا ءارو

 ١ه"



 « قيقدلا ءاقنلا ىلا مهحومطب « يبتألا » قوذلا ىلا رخآلا ضعبلا بستتاو سويسنتروه وه

 . بابشلا طاسوا يف « دبعلا رخاوا يف « ةملغلا زرحا يذلا

 يرعلا يف طارفا الف : ةيوستلا يف ًالثمو اسرد سودوريف اوفشتكا مهنا ًاريخا مريغ لاقو

 نراك اذهو . نيتمو نيصر ىنعم ةمدخ يف ةقبنا ةرازغ لب « متنملا تلا ن طادنإ ال

 . نورشيش جمانرب

 نا ذا ءارثالاب اذه هؤاقترا أدب دقو . يعامتجالا هئاقتراب ةحاصفلل نيدم هنا

 فيظوتلاب مئاصنلاو تايصولا قيرط نع تامهلاو تايطعالا اهتلباق دق هتامدخ

 ةيباطخلا هتاحاجت تحاتأف « ىلوالا اهتلحرم يف هلقا «ةسامسلا ةايحلا ىنسب اصوصخ ادبو .رمثملا

 ذنم ةيلصنقلا ىلا لصوتي نا4« كسلوفلا » دالب يف ناسرف ةلثاع نم ردحنملا «« ديدجلا ناسنالل »
 « كحلا اهيف ىلوت يتلا ةنسلا ةايط < سرامف ,كلذل ةضورفملا لا و يس دلل

 انيلبتاك ةلواحت قحسل ةصاخ تاطلس خوبشلا سلجم نم اعزتنم « ةسشقلكقسح ةح ةيمالك ةيروتاتكد

 صتلخ هنأب « « ةياغ نود نكلو « بيس لعفب » امر « كلذ دعب يمابتلا عاطتساو « ةيروثلا

 ضب: ابلوا ًارود ديعتسي هلعج رصيق ثوم نكلو . فوسكلا رود ىتأ مث . عمتجملاو ةلودلا

 اهدحا ةقحالم يف وه دنع نيعماط ةيحض تام وه ام اذاو . امم ةعاجشو ىوهو ةجاذسب هب

 ةيرحلا هعم تتامو « لقالا ىلع « فعض نود ثام دقف « قمحا اصخش رخآلا هربتعاو

 ةيابنب اضيا اهل نادو ةماعلا هتحاصف ةّدح ىلا هئاقئراب ناد هناف اذكهو . ةينامورلا
 ةرهش ىوس اقح اهههاضي ال يتلا هتربش رهومي مويلا ىتح اهل نيدم وه امئاو . سنيئسوميد

 فقوم فوقولا يف ددرتي نل « ةيزاوتم مجارت » ففيلأت هبلا بلطي يذلا رصاعملاف : سنيتسوعد

 . ينيثالا ببطخلل يرورشضلا كيرشلا هبف ىريو كراطولب

 ماش

 .لررزررسس

 . مدقلا عنيراتلا اهفرع يتلا بطخلا فصن لداعي ام يأ « هبطخ نم نيتسلا يلاوح موبلا انيدل
 بطخلا ةيرثكأك : طق اهقلي / ابطخ رشن هنا هنم غلبو « اهرششن لبق اهبق رظنلا داعا دق وهو

 « ةباتك تدعأ عطاقما تنمضت دق يبفشلااهانبم يف ىتح « اهنكلو . ًالثم « ةينيرفلا »
 «يصخشلا هجازم عم نورشش نف مجسنا اه اذاو . نقتم ريضحت ةجستن «لاح لك ىلع « تناكو

 ةديدعلا ةيرظنلا ثاحالا نم حضتي اك ريكفتلاو ةراهملا ةغلاب ةينقت ىلا كلذ عم عضخ دق هناف
 ام يف ةيرظنلا ىوتسم ىلا بولسالا اذه عفر دقف . هيواسا ريريت ةيغب اهنع مكتلا لاطا ثيح
 ججحلانع ثحبلاو « ةماعلا ةفاقثلاب راكفالا ءامنإو « ماعلا بيكرقلاو « تاراشالاو توصلل دوعي
 . تادرفملا رامتخاو لجللا ديضنتو « ةظفحلاو ةيرخسلا ىلا ءوجلل بسانملا تقولاو « اهضرعو
 نكم « دحاو فده غولب يف مهسي كلذ لك نا ثيح نم « ءارغالاو رثأتلاو عانقالاو نيقيلاف

 . ةنهملاو ةيبرتلا اهتوق يف ديزت ةيرطف تافص دامتعاب هرظن يف اهقيقحت

 ندر



 للملا ىلا ىتح مستسن نحنو . ةرهاملا بيلاسالا هذ م ةيعنص وه موبلا رظنلا تفلي ام نا
 ًالاصتا لصتن نرا ابلاغ انيوهتسيو . اقسم بقترملا اههاسقا نزاوتو ةليوطلا لما هذه ماما

 ءادعس نوكنو . ةريقح تاكحمتو ةبفات تايمومع يف نيعئاضلا قداصلا هاوببو لجرلاب ًارششابم
 عفادب لب « ةقبضلا ةدش يف يماحلا ةريصب مفادب ال « ةبنلا ءيس نوكي نا هل ثدحي نيح ًادج
 ءاضغببو تاعفارملا يف ةقوفتم ةيرخسب نشت محرت ال تالمح ماما كاذنيح نحنف ؛ ايملاو ةدحلا

 ةقيقحلا نكلو . ًالثم « ةسيلفلاو ةيثيلتتاكلا بطخلاك « ةسساسلا بطخلا فنعا يف ةينونج

 ةراثا ىلا فورظلا ضعب يف فقوت هنا يه 9 بيطخ براحل ةبسنلاب مهالا وه كلذ سيلوا -

 نمآ املاط « رت م ةريثك ةبقاعتم ًالابجا نا يه ضيا ةقيقحلاو . اثدبم نيداعم نيعمتسم سامح

 ريالا هنم اوعزتني ىتح هلاك ىلع اونحني نا نم لضفا « ةغالبلا ةيلاعفب سانلا

 روماي نايا نامورلا نيركفملا رابك دشا ناك يذلا هلك لجرلا ددحي مل بيطخلا نا دبب

 نم شالا نرقلا ىف ب يعل ندلن الأ نوقع ةفقاناو لاك مهمظعا نكي ل فا « حورلا

 . يروبما دبعلا
 اوظلا» باتك لقن  ةسيلعتو ًادج ةنيصر دئاصق فلا

 . حجرالا يف عئاورلا نم انمرحي مل اهادقف نا دبب : ةيخيرات ةيسايسو

 بلودنلا نادال

 «تاونس عسنب هتافو دعب «هلئاسر رشن عضخم مو . ةاصاوتم ةروصب سوكيتا هقيدص لسار

 هالما ام ناك اذا كش نودب هفده أطخا دق هنكلو 6« بسحف بدالاو ةقادصلا تارامتعال

 رثكا قيرغالا رشن دقف ! ًاديدج ًارما لئاسرلا تاعومج نكت مو . ريبعتلاو بلثلا ىلع اميمصت
 ىلع« ديكألا ءيشلا نكلو . اهنم تفلأت يتلا صوصنلا ةحص يف قيقدت نود اهنم ةدحاو نم
 ةرازغلا عباط دترت ل ةقباسلا تاعومجملا نا وه « انيلا لصت مل ةدحاو ةقباس ةعومج نأ نم مغرلا
 * الل رفوت ال ةعومجملا هذه ناف رمألا نم نكي اههو . ةعومجملا هذه هتدترا يذلا ةيمهالاو

 ةدابش ريخ لب <« بسحف هتناطبو نورشيش دبع لوح ةقوشم ةداهش « ابيف شيجت يتلا ةابحلاب
 . هلعف تادر يف ةفوطعلا وا ةعيدبلا ةدحلاو ةيناسنالا ةهادملا ىلا لبملا انيف دلوت

 همالآو هلامآ تابيخ قش نع هلوحي ام“«هتايح نم ةريخالا ةنس ةرشع يتنثالا يف «أريخا ثحي
 « هنطو اهتاسفانم تقزمو هلع تقوفت ىوق هل لستست نزح تالفنا نعو يسايسلا هفوسك نع

 سوردلا عضو يف - اهبحا ةنبا ةافو نعو « مالكلا ةيرح تنك يتلا ةيرصيقلا ةيروتاتك دلا نعو

 ثارتلا وه انه دوصقملا نا يبيدبو . امور ثارت ءامنإ ىلا احومط اذه هلمعب ىذغ دقو . ةيفسلفلا
 لضفب كلذ ىلا لصوت دقو : سوردلا هذهل ةرصاعملا ةغالبلا سورد يف هل ىرج اك « يبدالا
 ناقتا لضفبو « ةفيصحلا وا ةحزاملا ةجبللا لضفيو « توطالفا نع ةستقملا « ةيراوحلا اهتقيرط
 اهدمتعا ةنرمو ةيوقو ةحضاو ريبعت ةايسو « بطخلا دعب ««سوردلا هذه هنم تلعج يذلا رثنلا

 اذا « وكشي ناك يذلا اضيا يركقفلا ثارتلا وه دوصقملا نا اك . نيقحاللا نيتاللا ةبتكلا عبمج

 نانو



 هل رفو .كلذ يف ةمحلا دعب نراك هنكلو . هتينطو يف زحي صقن نم « ىناتوبلا ثارتلابنروق ام

 بهاذملا « امل وانت يتلا ةفلتخلا لئاسملا لابح « ءالحن ضرعف : قالطنالا ةطقن ينانوملا ركفلا
 ةيغب لوصالا ىلا اعجار « ةيقاورلا بهذمو وطسرا بهذم يا « ماتهالاب ةريدج هل تدب يتلا
 نكلو .ةلوقعم ةطيسو«ةيرايتخا »ىلا لصوتلا ةيغب اهدقتناو اهلباقف«كاذن آدملا تراص ام ريسفت

 ءاكذو ةغاستسا تافص نم مغرلا ىلع « اهيف لذب يتلا ةعرسلاب رثأت دق هلذب يذلا مظعلا دهجلا

 ايجولوكيسلاو قالخالا ٍلع بوص هاضرب لوحدق نورشيش نا كلذ ىلا فضا .اهريظن لق داح

 «هذه ةلاحلاو «ةيرخسلا نف . حجرألا ىلع اهمبف هل حتتي ل تايرظن « ماعلا قحلا ايس الو « قحلاو

 شهدم يبدأ جاتن نم ةيحانلا هذه نكلو .اهيلا وه حمط يتلا فوسلبفلا ةفص هدجم ىلا فيضن نا

 « ةقورطملا لئاسملا عونو « يركفلا فغشلاو « ابحوضوب « تمبسا دق هتورثو هعونتو هعاستاب

 روعشلاو « هتمدخبو نراسنالا ةفرعم يف دانعلاو « راكفألا لعافت يفو لقعلا يف ةعوضوملا ةقثلاو

 . ةيئانويلا ةراضحلا ةطلاخل ًاريخا امور مهب تناد نيذلا ءابدالا مظعا هلعج يف « يبدألا

 ةءارب ىلع لصح دق « ةليوط ةدمل ًارصاق يقب يذلا ينيتاللا ثنلا ناف اذكهو

 . رعشلا ىلع اتقؤم بلغت هنا لب ال . لبنلا
 يتلاو هنم هبتأت تناك ىتلا تاءادنلا تتص الماك ًآلقح دقف هنا ىلا ًايئرج رعشلا ةيلود دوعتو

 مغرلا ىلع توملا تاركس مقاولا يف يناعي يبدالا حرسملاف . ةلاعف زفاوح نينرق ةبط هل تناك
 5:٠ ضارعتسا .: جارخالا يف خلبلا قيرط نع ريهاملا ىدل هنأش ءالعال ةلوذبملا يعاسملا نم

 ناصح م ةيلشمتل نذ "0+. و( 7 ) ارتسنمتيلك ةيلشمتل هم ةنسلا يف لغب

 لواحو تايليثمتلا رخآآ يف ًالصا تلبق ناولال امهزكرم نع ةلزبملاو ةاسأملا تلختو . « ةداورط
 لزابلا نم برض كانبف : ةمشحو رابتعا نم هب ثمستا ام ضعب ىلع ةظفاحلا اثبع ىضعب

 يف ًايحيردت ىشالتي ةبذعتسملا تاماكلا بيصن نا اك« لاذتبالا ىلا ةعرسب ردحني ةكحضملا

 . حازملاو صقرلا يف نيرهام اونوكي نا احلاطبا ىلع بجوتي يتلا « ةيئامالا ةيلشمتلا »

 ةفسلفلا اهنمو : ةديدج- [قرط كلسي < هسفن تفولا يف « رعشلا نكلو

 ٠ ةينانري تافلؤم سوبنيا امهيف دلق نيتريصق نيتديصق نم مغرلا ىلع
 يف اهب ًافرتعم بهاذم ذئذنم ةينانوبلا ةيفسلفلا بهاذملا ضعب تدغ

 نا دعبف : اهريغ لبق لوخدلاب ةيلاطيالا اهتاطابترا اهل تحمس يتلا ةيروغائيبلا لمبنلف . امور

 رعشلاو ةفسلفلا

 ( رادع 60ع) سيرك ول

 انل قبس دقو. ةفسلفلا ىلا اهنم ةنايدلا ىلا برقأ يه «رصيق دبع يف ةيقيقح ةينيد ةبعمج 7ةعاياالك

 فصنلا يف ةمواقملا نم ًاديزم هئاقدصإو« نوتاك »ىدل تفداص دق ىرخالا تادقتمملانا انيأرو»

 راكفا نع فوزعلا نكمي فيك ذا : ةمواقملا هذه ىلع تبلغت اهنكلو . يناثلا نرقلا نم لوألا

 اهسفن ةربشلا انيثاو سودور يف ةفسلفلا ملعتل ناكو. ناسنالل ةملقع ةنيز نُمأ قيرغالا اهربتعا

>" 



 تارضاحم تنقلأو . ةينامورلا ةببيشلا « هرارغ ىلع « ىوبتسا دقو « ةغالبلا ملعتل تناك يتلا
 اهيف ملعتلا عزوي ةفسلف سرادم ىلا امور راقتفا ىلا انه ةراشالا ردجتو . اهسفن امور يف ةديدع
 اذهو - اضيا سيلو «كلذ ىلع مغري يلمع بجوم نم سيلف :نايبلا سرادم رارغ ىلع ةينيتاللاب
 ةصاخلا هتادرفم ضرفي برغلا يف أشن زيمتم بهذم نم - نورشش حومط رسفب أم

 . يلقعلا همدقت

 نم ةجرد ىلعأ امور يف تزرحا دق ينانوبلا ملاعلا يف ةرشتاملا بهاذملا نيب « ةبقاورلا نا

 مهلعج ام ركفلا ةوق نم ىه ناك نيذلا امور يف اهيلثم مها ةه ةماقا كلذ يف اهمدخ دقو . حاجنلا

 فتررقلا يف سوناملبما نويييش قيدص ©« سوشياناب : يصخشلا مهعباطب موفالسا ءارزآ نوعبطي

 . لوالا نرقلا يف « ةيركفلا لوقحلا نم لقح نم رثكحأ يف عرب يذلا سوينودبيازوبو ؛ يناثلا
 قر داع فورظ تعمجت « ةسيبدالا تاعزنلل دوعي ام يف هلقا « ًاضيا ةبادملا لنمو

 رعديو ؛ هنع دبحيالا ينامورلا ىلع بجوتب يذلا لمعلاب يصوب وبف : راشتنالا « قاورلل »

 يموقلا لثملا قباطت يتلا « ةعانقلاو ةعاجشلاو لدعلا « ةسياعلا لئاضفلاب يلحتلا ىلا لقعلا مسا
 عماجمب ذخأي ام ضعب ىلع ىوطنا دق ملاعلا يف يملإلا ماظنلل هسفن عوضخلا نا لب ال ؛ يديلقتلا

 زوفلا متي نل لجا . ردقلا ابيلع ابطلس يتلا ةيروطاربمالا عظنت بجاوب ضبنت ةنيدم يف بلقلا

 نوتاك مساب الإ داهشتسالا اننكمي الو « يروطاربمالا دبعلا يف يأ « حال دبع يف الإ معلا

 ةمظع هوحمت يذلا رولا ضعبو يدئاقعلا فلكتلا ضعبب ولو < كاذن لواحن ىتح يبتوألا

 نهار رمأ ةيقاورلا دوجو نكلو . هب ةادانملاب زتعا يذلا دقتعملاو هكولس نيب قيفوتلا « هتوم

 . دابعتسالا اهريثيس ىتلا سوفنلا ىلا ًادبعب برستلل دادعتسا متا ىلع يهو « نآلا ذنم

 رهاظ يف « ةيروقببألا نا ودبي « ةيوطلا ةيلهألا بورحلا راصعا لبقو « كلذ ضيقن ىلع
 نم ليلق ددع ىوس لمتست مل « ءاوسلا ىلع امهدترحت لبن ةقيقح يفو « ةيلابماللا اهتينانأ
 « اهرخف نكلو . لمعلا ىلا ةشطعتم ةبخن باجعا ريثت نا نم دعبأ يبف : امور يف نيعياشملا

 . سيركول وه ًاريبك ًارعاش تمهلأ دق اهنا « بهاذملا ةفاك نيب كاذن 1 هعون نم ديرفلا

 فورعم ريغ لجرلاف : اهحضوي ام « علاطلا ءوسل « سيل نككلو « اهنزو ةمزالملا هذه نا
 يذلا دهشملا نم هلقأ ملأت هنا يف بير ال . هتايح ىلع ةلالد ةيأ نمضتت ال يتلا هتديصقب الإ
 ىلع ذخأف « روقببا ةكح يف همالآل ةئدبت فشتكا هنأي ىهابت هنكلو . هورصاعم هل هرفو

 يف « ىلوألا ةجردلا يفو « ايركف « وه لب « ىنعملا يف سيل مث نم هزّيمتف . اهميلعت هسفن
 روقيبال قبس يتلا ةيرذلاو ةيداملا تيركوؤد ةيرظن ضرع دعب < ل محي ججأتم يلع فغش
 وا « ًاريسفت لبقت دق اهلك اهنا ىلع ليلدلا دقت ةيغب رهاوظلا نم ريبك ددع سرد ىلع « اهانبتو
 ةراسج ةيأ ماما ددصلا اذه يف عجارتي مف . ةلصب ةعيبطلا قوف ام ىلا تمتال « انامحا تاريسفت

 قح يصخشلا هماهسإ ةيمهأ ريدقت مويلا عطتسن مل نحن اذاو . يقيرغا نم رثكأ وذح اذحو

 الان



 1 هذي نأ . ريم يأ لقا كااراكا ديك راكب انذم همجي يذلا ا

 0 ا ءىراقلا عانقا ديري يف را يب يلقعلا ناهربلا عياط
 اهررحيو اًماقتلا ةفداصمل ًاقافو اهعمج عونتي تارذ نم بكرم «سوفنلا ىتح « هيف ءيش لك ناو

 هبعر نم ناسنالا صلّخبس هدحو نيقبلا اذه نا . ؟ديدج- ًايقافتا اعمج هدعب عمجت' ىتح توملا
 ملاعلا يف مهل رثا ال.نيذلا ةهآلا لايحو « ةبوقع ةيآ وا ةأفاكم ةيأ هبقعت ال يذلا <« توملا لايح

 ًاريخا هزيمت ناو . « مامت نود ةايحو بارطضا نرد مايا مئاد ءوده يف نوضقي د نيذلاو

 ثدح نمأ . داحلا رعاشلا لاعفناو قطنملا اذه ة"وق نيب بيجعلا مهلا هماوق يبدا زيمت اصوصخو

 ةيغرب رعشي « مهفواخت نع ةمجانلا ةيبدالا مبمالآو يداملا مهملأ ببسي رشبلا ىلع ةقفش * ضيفي هنا
 هذه نا ريغ : « ةيفاصلا قطانملا » يف هعم مهالحا يفو هتقيقح يف مهك ارشا يف ةينونج

 85 هرس نيقلت يعدي يذلا مودهلا 2 ددصلا ألهم ل ضقانت هتدصق ءازجا ةفاك يف ةداحلا ةحبللا

 اهرارح يذغي تادبنب هباجعا نع ربعيو مظعلا ةعببطلا ءاهبب ًاباجعا نتهي هنا كلذ ىلا فضا

 يذلا نورسشيش بتك اك « ريثك نف » نع « ءايشالا ةعيبط » هفلؤم مني لبف .رخاز روعش
 دوصقم ديلقت نع مظنلاو ةغللا مدق "مي دق لجا ؟ سيركول ةافو دعب هرشن ةمحجرأب دقتعي

 ةاوقو ةيلامجا دصاقملا نيب لمكأ اقافتا روصتن نا هذه ةلاحلاو انتكمي ال نكلو , ةميدقلا محالملل

 ياني يتيلللا نضركرل نيش هيف نبط يذلا ايرهدتست تقرا يف
 «فارغكلا نفي لوطا ةنبلسلا اربق لات يذلا ىلاثخلا نيحلا امور ( للا سوراك

 قح « سفليسافلا » صخش ىوس اهصقني مل يتلا ةيعمتجلا ةيدنألا يف أشن
 « ةيردنكسالا طالب امس ال « ةينيلطا تابكلملا تاطالب « ةيئاسنلا تاريثأتلاب ىتح « هبشت
 هانعم ريبعتلا اذه ءاطعاب « « انس ثدحا » اهلا يمتني نم مبصيو . املس اقوذو ةقر اهمظعا

 ىحتي نا اهيلا يمتني نم ىلعو . ءاوسلا ىلع نسلاو ةيلاملا ةدجلاز « يزاجلاو يقيقحلا « جودزملا
 مل يذلا « يسابسلا لمعلا اهبلطتي يتلا اهسفن ةيانعلاب ريدج ةديصقلا مظن ناب اعانتقا ةعبفر ةفاقثب
 لمعلاو ةديصقلا نم الك لخادت' ام ابلاغ يتلا ةفيرظلا ةدقعلاب وا دعب هنع مبضعب فرصني

 « لزغلا يف فرظ كلانبف « اهنم ةموظنملا ىتح « تالجلا يف ةوسق كانه لزي 0 اذاف : يسايسلا

 ترفو دقو ؛ يبدالا جاتنلا يف نزوو ؛« عساو يجولوثيم معو « دوصقملا عنصتلا نم ريثكو

 . كلذ ىلع ةريثك ةلثما ةيردنكسالا ةسردملا

 ىلع ةلماك ريغ دئاصق ةعومج مهنم انبلا لصو نيذلا باتكلا ءالؤه نيب دمحولا وه سوتلوتاك

 دقو -- تايبأ 4١8 املوطا غلبيو نيتيبلا زواجتي :ال اهضعب ةديصق ةئام يلاوح : لاح لك
 قرط « ناولالاو نازوالا ةفلتخم دئاصق يهو ؛ - هنس نم نيثالثلاو ةسماخلا لبق ةينملا هتكردأ
 لايكحل كاردا نع كلذ لك "ميو . ةيروطسالا ةياورلاو « ينيدلا ديشنلاو نوجلاو ءاجحلا اهيبف

 نانا



 ثيدح مدقت نم ابلباقي ام « معن ام ىلع 4« لثنت 4 لبسو نرم حومجو « ةغللا يف ةراهمو ىنيملا

 يتلا كلت سولوتاك بحأ . ضيا ةمدق نُمأل رتاوتملا روعشلا قدص نكلو . ةدئافلا لملجو دبعلا
 ناك . سويدولك جّنبملا ةقيقش ىوس تسيل يلا ( وازع ) « ايبسل » مما ابيلع قلطي

 «فسالا ىلا وعدب نا « لعف ول « هرايثخا نأش نم ناك نكل و« اهنم لضفا راتخم نا هتعاطتساب

 ًافورظ « هروعش قامجإو ءافاي « اهسفن مالآلا هذمه هل ترفوف « هتقيشع تانايخ نم ملأت هنأل

 تافلؤمو اهتافلؤم سولوتاك فرعو « لبق نم « وفاص » تدجو دقل لجا . هنع ريبعتلل ةديدج
 ًالثم « سنيريب رعشك ١» © تاملشت ةادع ةشيتاللا ىلا منع لقن نيذلا نييردنكسالا

 «ةريصبلا يمعي يذلا ىوهلا نع ريبعتلا نكل و .سوخابتلكل ( 2 هس هابررع لو 84 ةيدنعم )

 .«بجو دقف . ةينامورلاو ةينانوبلا ةيدقلا روصعلا بدا يف ردان «خراصلا ملالاو ةمئالا ةرشلا كلت

 اهيلا لصت مل © بابشلا خرسش يف رعش اهب عتمتي ةرضن ةوق « ةواسقلا هذه لثمب كلذ ىلع مادقالل

 اوريسي نل « ةينقتلا مهترابم نم ريثككلاب هل نوئيديس نيذلا «سولوتاك ءافلخ نا ريغ . دعب ةفلكلا
 8 قيرطلا هذه يف هءارو

 ةصالخلا

 ابطابترا ضيقن ىلع نايبدالا اهجضنو امور حاجن «يروبملا دبعلا ةياهن لبق تح « نذا دّيأت
 فصنلا يف ىلوالا بدالا تاددرت ذنم عوطقملا ريبكلا طوشلا مظعا ام . يماعلا اهدومجو ىنفلا
 جتنيو لقتسم نايكحب عتمتي ابدا اهيف تتينا دق امور ةنيله ناف ! ثلاثلا نرقلا نم يناثلا

 فنرا ذا : ايئاقلت كلذ نم ءيق ثدحي لو . اهب زازتعالا نع تاراضخلا ىهبأ .رخأتت ال عئاور
 « ةئرطب تناك ثاحاجنلا نا كلذ ىلا فضا . ًأدج ةردان تاليبست رفو دق تاودقلا رايتخا
 « قلخ هنا يف لضفلا ينانويلا لقعلل ناك . ضابجالاو مكستلا ابللختي « نايحالا رثكأ يف ةقاشو
 هديلقتو هكاردا يف نورق ةعبرأ امور تفرص دق ام 4 نورق ةثالث وا نينرق يف « ةعرسب قلخو

 اهتعاطتسابو «تثدح دق ةقالطنالا نكلو , ةصاخلا اهتيرقبع تاعزن ىلعو اهدراوم ىلع هقسطتو

 . اهنيب لاصتالا روسج ثعطق ولو ىّتح اهقيرط ريست نأ

 ةيبدالا ةبخنلا كاذن 1 اهتغلب يتلا ةلحررملا حوضولا ضعبب د”دحنل نا انل حبتي سولوتاك لثم نا مث

 يف غيستست « ةينفلا ثاحالا ةذل اهدوعتو لاملاب فهرملا اهساسحا ثيح نم « يبف , ةينامورلا

 لازت ال يهو ؛ ةيردنكسالا ةسردملا ىتح ميدقلا دبعلا ذنم ةينانوبلا ةراضحلالك اهئايك رهوج

 يف يبف . ةسراملاو نترمتلا يه ةديحولا اهتياغ نكلو ةينيتاللا ةفللا ىلا اهلقنتو اهنم لبنت

 ىتح ةقانالاب بهذت لف ؛ اهيلع تظفاح وا ةليصالا تازيملا ضعب تداعتسا دق هسفن تقولا

 ىلعو « « ةديدجلا راكفالا » عوضوم يف « ةميدق راعشا » مظن ىلع اهتردق ىلع تنهريو ؛ عنصتلا

 ؟ هاب اهتيرولعاربماو امور -؛١



 يه اهتعبط رعاشمو ءارآ نع « اهرارسا نم "رس يأ ابنع برغي ال غيص يف « ريبعتلا
 , ةصاخلا اهتاقرافمب

 يف ( 1”تءم»م ) انوريف ىلا ىتأ دق وهف « اضيا رخآآ ءيش ىلا زمري نا سوتلوتاك ةعاطتسابو
 نسم سنريت قباسلا نرقلا يف تلبقتساو احل قبس ىتلا امور ىلا « ةّيلاغلا دالبلا « ةيلامشلا ايلاطيا

 تنّمأ دق نيقرغتسم نيسونج نيبلاطيال اهيدا ةظقيب تناد يتلا امور ناف اذكهو .'ايقيرفا
 . اهتفيكو ريغلا نم اهتقلت تلا ةفاقثلا ريخالا اذه ىلا تلقنف « برغلا يف مهنم اهتجاح ةئبعق
 نم «ءىبني رودلا اذه ناو .هيف تزرب يتلا ةبحلا ىوقلا اهدجم ىلا تضو اهيلا تيذتجا اهنكلو
 . لوالا يروطاربمالا دبعلا ةليط هبعلتس يذلا رودلاب ةفلتخلا رهاظملا هذه ةيواز

 ةكرش طوبش « يهدب وه اك اضيا اهتحلصملو « ا و ا

 ابليوحتو اهئاطعاو اهلبقت لمفب « اشيا نآلا ذنم تلئحاو . اهيديب اهتكسمأ يتلا ةفلتحلا قئالعل
 يميلقالا راطإلا لمشتس ةئشان ةراضح زكرم « هبطعت ام ليوحت ةباقر ةلواحمو 00
 ةراضحلا رشابملاو مهلا ردصملا يه يتلا ة ةراضحلا كلت - اهتاحوتف هتدجوا يذلا يرشبلاو
 , ةنهارلا « ةيبرغلا »

 ؟ةه



 ةينامورلا ةدحولا تاّندم





 لوألا باتحألا

 ةئنامورلا هَ

 ىلوألا 0 0
 (يفاشلاو لوألا نانيرقلا)

 ةميظعلا ةيروطاربمالا هذه ىلا « ًاريخا انثحي يف انلصو
 « تايروطاربما نم اهمدقت ام لك اهايانث يف تعلتبا يتلا
 لازت الو « مويلا اهدهاشن يتلا كلاملا تئمبنا اهنعو
 انيلع بجيف . قيمعلا مارتحالا ابعئارسشل نكت انسوفن
 ,تناك ةيروطاربما يأ العا اهراس ع فنانا يلاتلاب

 ينعأ ىنأ 2 كشالو « ريمالا يديس اي تظحال دقو

 ١ . ةينامورلا ةيروطاربمالإ
 ( هيوسوب )

 <« ماعلا خيراتلا يف ةبطخ م : هباتك نم

 نيب آالصاف ًادح نوكنبورلا رهن ماق « ييتايردالا رحبلا لباقم نينبالا لابج ردحنم ىلع
 اهخويش سلجمو امور ماكح ةيالو تحت عقاولا يلاطيالا مسقلا نيبو « بلألا لبق ايلاغ ةعطاقم

 46 ه٠ ءاتش فصتنم يف «ةيناثلا ةفضلا ىلا هنم ربعو ربنلا اذه رصيق زاتجا امدنعو .”ةرشابم

 حتف يف ةعّبطلا هتادا تناك يتلا ةرّفظملا هقلابف سأر ىلع « بونجلا ىلا هنم هجتاو « م . ىف
 هلع للكش « ناك يذلا معزلا هنم تلعجو هتماعز تسرك « ةيلاتتم نامت تالمح يف « ايلاغ

 نيرشع ةبارق ترمتسا ةيلها برح ةرارش كلذب تقلطناف «ةيعرشلا ةطلسلا ىلع اجورخ « اذه
 يذلا مويلا وهو *. ةئس بآ ةرغ ىتح تدتماو « ةتقؤملا ةندهلا نم ةريصق تارتف اهتللخت ةنس

 راحتناب اناذيإ « كلت هتلالطإ تناكف ةيردنكسالا ىلع « مويتكا ةكصرعم بحاص « هيف لطأ
 . ارتايويلكو سوينوطنا : هيمصخ نم لك

 ىلع اذاف . ءايشا اهيلع تعلطو ءايشا تلطأ « دالبلاب تلزن ىتلا ةيمادلا تازهلا هذه نم
 « ةسايسلا اهتم هجري « اهنالقتساو دالبلا رامذ ةيماح اهشوبجل دحوالا دئاقلا وه ديس امور ةماه

 سيد



 نيعماطلا 2« ابللا نيحعاطلا عمط نع لزعمب ابلعجمو ةرادالا ىلع فرش"و « نوناقلا ضرفيو

 ال ام « اهاياعرل نمؤت نا تعاطتسا ةلود تماق هلضفبو . نيعشجلا مشج نم نمأم يفو « اببف

 « لخادلا يف بتتسم نمأو « جراخلا يف بناجلا ةعينم دودح : اميركم أشيع مورت ةلودل هنم دب

 فرا « ًاضيا يه « تفرع ىرخا كلامم نا حيحص . ةماعلا اهتيلامو ةلودلا ةينازيم يف ةحصو
 نا يه تفرع قباوس ةينيللا لودلا اهل تمسرف « رومالا هذه لثم « ةتوافتم رادقأ ىلع ققحت
 مل © اهي علط يتلا لولحلا مظعم تعبط يتلا ةدجلا بناج ىلا « نكلو . اهب ظعتتو اهنم ديفتت
 وا هلثم متي مل ام « هفلاح يذلا ليوطلا حاجنلاك امزالم احاجن تفرع نا ©« تضم ةبرجتل قبسي

 نم ددعلا اذ مه لثم نم تفلأتو « عاستالا نم وحللا اذه ىلع ةعقر اهل تمت ةلودل « هضعب
 ددصلا يف رمتساو لكشلا اذه لثم ىلع رولبت يذلا ديدجلا اذهؤ . ةنيابتملا ماوقالاو بوعشلا
 هصاقأ تمارتف « رشابمللا هفارشإو سطسغوا فاتكوا ةرطيس تحت مت « نورق ةعضب موسرملا
 "باصم نمو « قرش دوسألا رحبلا نآطش ىتح ًابرغ قراط ليج قيضم نم :هتاياهب تدعابتو
 ضببالا رحبلا حبصي «خيراتلا يف ةرم لوألو . ابونج- لينلا تالالش فراشم ىلا «ًآلامث نيرلا رهن
 ضوحلاو « نيلبتملا قرشلا : هيضوح توطف « ةيروطاربمالا نض ةيلخاد ةريحم «هتمرب طسوتملا

 يقب « ةينامور ًاريخاو ةيقينوبو ةيقيرغإ لماوع نم اعابت هيلع فلاحت امم مغرلاب «.يذلا يبرغلا
 ًاديعب اهفارطا تزواجت ىتلا ةيروطاربمالا هذبف < كلذ ىلع ةوالعو . ىلوالا ةيربدإلا هقامس ىلع
 ةيزكصرملا اهل هتنّمأ يذلا نزاوتلا ىلع ظفاحت فيك تفرع ؛ رحبلا اذه لوح ةعقاولا يضارالا
 ماوع يف هماعد تسرا يذلا نماضتلاو © تققح يتلا ةدحولا هذه لضفبو . اهور يف اهب لومعملا
 هنم تعستاو « عيملا ماما بحرو اهقفا ضافتسا < ضعبلا اهضعب لبجت رباغلا سمالا يف تناك
 ةيرشبلا ىلع ”لطأ دقف . قثواو نتمأ « اهنيب ايف تماق يتلا تالاصتالا تلاحتسا ثيحي دودحلا
 « عيراتلا حرسم ىلع ترم يتلا تايندملا فرعت ل« ديدج دبع « روطتملاو اهنم فلختملا « ءاعمج
 لبف . دبعلا اذه يف هترمغ ىتلا نم ةاتاؤم رفواو اماح رثكا ءاعاضوأو افورظ « ةدرفنمو ةعمتجم
 اهي دوحت « راثلاو ينجلا ةعونتم فوطق نع ماكالا حتفتتو ناهذالا حقالتتف « اهل متامم ديفتست
 9 ةرداق « ةلماش « ةكساتم ةدحو يف عم ابلك رهصنت ما « بوعشلا هذه نم بعش لك ةيرقبع

 ضب



 تادالل ) لسعفف)

 ةيلهألا بررحلا نم

 ئامورلا مالسلا ىلا

 ًاربظ امور يف ةنهارلا عاضوالا اماع نيرشع ترمتسا يتلا ةيلهالا برحلا تبلق نا دعب

 . اديدج ًاريصم هرسأب ينامورلا لاعلل تأبه « بقع ىلع اسأرو «نطبل

 تفرع ةمزا يهو « اهل لح نع صيحم الو ةمزا نم "دعم ال ناك

 يه لشفت نا دب الق . ًاعيمج تلشف اهل تالشم « لبق نم دالبلا

 ماما ليبسلا دهمتي ىتح اهدعب اهريغ عولطل لاجملا ةثيبم ضمهتو

 اذه حرسم ىلع لوالا رودلاب اوماق نيذلا صاخشالاف . هنع ةديح الو هنم دبءال يذلا ريصملا

 « ةركنلا نيلثمملا نم ديدعلاو « سويفاتكواو سوينوطناو « سوسبو رصيق لاثما « عمتجلا

 نروكت دقو . صاخلا مهعباطب « اهتيحاصو ةلصافلا ةمزالا هذه تمزال يتلا ثادحالا اوعبط

 ةجيتنلا نكلو . نيلثمملا نم مهريغ ا بليثمتب ماق وأ « ىرخا عاضواو رخآ لكش ىلع تءاج

 اذهل دب ال ناك . ةيصخش ةيدرف ةطلس مايق يا : هيلا تراص امل ًاقفو الا يتأتل نكت مل ةريخالا

 « اهتروص تارسق تتّحن“ ةيروطاربما دلوم دهشي ىرا عاجوأو مالآ نم هقفار امو ضاخلا

 املعافت نم رفم نم نكي مل يتلا ىوقلا نزاوتو « اهنم زئافلا ةيصخشو « ةلثاملا ةكحتملا فورظلا

 . اهيلع ليوعتلاو
 ةيمارتم ةيئات ضارا ىلا ةدتمملا ةرطسسلا هذه لثم تمطعأ ىلا ةيروبجلا ةنيدملا هذهل دب ال ناك

 .  (يلاغ نثلا عفدت نا فارطالا

 ابمظن' مكحلا ريبدتلا اذهب نوصت فيك تفرع « نييلاطيالا نيب اهتيوعر يف تواس امدنعف

 نم ةعقرلا هذهلثم لمشيل «عنطصملا اهقيبطت عستا امدنع للخلا اهيلا برست مظن يهو « ةيرادالا

 . لكشلا يطوبطخالا يرادالا مسجلا اذه نم ليثض ءزج- مض نع اهتودن هعم تزجع ؛« عاستالا
 ايس ال « قاطي الو لمتحي ال ائيش لئاملا مضولل هتباجتسا مدعو هب لومعملا ماظنلا زجع ادب دقؤ

 يذلا لحلا عيسوت نا . ابكحل ةعضاخلا تايالولا ىلع اهترطيس ضرف يف ةيضام امور تناك اذا

 زجعا ةيروبمجلا ةنيدملا

 ةيروطاربمالا ريدت نا نم ريثكب

 ضلر



 لمتكت منا ةيرخسلاو ءزحلا اهؤلم ةلواحم « ىرخالا تايالولا لمشي ثسحي ايلاطبا ىلع هتضرف

 ليشمتلا وا فلاحتلا نم ساسا ىلع « ديدج يرادا ماظن ىلخبو محلا ةادأل « يرذج حالصاب
 ةجردلا يف قلعتي رمالاف « اذه ىلاو . دحا لاب ىلع كاذ ذا رطخي مل لحلا اذه لثمو . ماعلا

 « ساسالا يف « اهب ذخألا ضرفي « ابعشج يف ةهيرك ةرطيس يهو « ةرطسلاو ةدايسلاب « ىلوالا

 ىلع داتعالاو « ةروثلاو ضافتنالل (امود نيزفحتملا اهاياعر نيمطتو « سانلا يف بعرلا لازنإ
 نوصيرتينبذلا فارطالا ةيمارتملا اهتيروطاربما موخت ءارو ةعقاولا بوعشلا باهرال شطبلاو ةوقلا

 . اهبملع ضاضقنالل ةحناسلا صرفلا

 امتايكو اهدوجو ابعم ضارعتي ةرارح شوج « اهدل يقبتت نا امور ىلع امازل ناك اذلو

 ةبرجتلا ءوض ىلع « ثيدحلا رصعلا تايروبمج تححمن ام اذاف . ةيلهالا بورحلا رطخل تاذلاب
 « هبنجتتو « اهردص ىلع طغاضلا شيلا رطخ « انيح < ىدافتت نا « اهتريخ يتلا ةملزملا ةربخلاو

 اهسفنل طتحت لو « رمالا اذه لثم « لاب ىلع اموب اهل رطخي مل ةينامورلا ةيروهجلاف « هرش نمأتو

 ةيندملا ةطلسلا دش يذلا طابرلا نع تلفاغت دقف . اهردص ىلع مئاجلا لثاملا رطخلا اذه دض اموي
 يف رسالا ديدش ىقبي نرا اهههو « لفسالا نم « يلابت نا ن رد للحتف « ةيركسعلا ةطلسلا ىلا
 كو . مهدئاق رما ريغل عايصنالا اوفلأي مل « ةفرتحم دونج- نم اهتادحو تفلأت اهشويجف . سأرلا
 ةادالا هذهب « ةصاخلا مه.رآمل ًاقيقحت «اونيعتسي نا « ةداقلا ءالؤل ءوسلاب ةراممالا سفنلا تلوس

 « نطولل ناوحلاو ةّلذملا « ةضراعتملا مبعاطاو ةضرفملا مهتاسفانم ترجف « مهديا نيب ةعبطلا
 , دالبلل ىضوفلاو

 يه « ةقدلا يف ”ةياغ ةيضق لح اهزجعأ دقو « ةينامورلا ةيروهجلا توه لكشلا اذه ىلعو
 اهتروطخو اهتدح تزريف «ةيركسعلا ةطلسلا ىلا ةيندملا ةطلسلا دشت نا بحي يتلا تاقالعلا ةيضق
 ةنيدم توم هعم ةيرؤبخلا توم لمح دقو . ةيروطاربمالا يف ايلعلا ةطلسلاب رمالا قلعت امدنع
 نايكلا اذه ريغ انابك اهل ركوصتت نا امور عسو يف نكي ملف « ”ةنيدم رونلا تأر . اهسفن امور

 ضارا ىلع اهترطيس هبجوتست يذلا رودلل ةيندملا ابمظتنن فسكت نا مطتست ملف « هتناك يذلا

 نم ةنيدم اهلثم دبت' / فرصت ةقايلو ةنورم نع لاجملا اذه يف تنهرب اهنا حيحص . ةعساش
 تخس نرا قبسي م ءاخبب اهتيوعر اهحنمب كلذو « ميدقلا خيراتلا يف تزرب يتلا ىربكلا ندملا
 نا نكم ال دودح يهو « هتقاطو .هدودح هل يرشلا دادتمالا اذهو . لبق نم هلثعب ةنيده

 نيناوقلاو عيرشثتلا اهيف نيبخانلا ةربمجىلوتي نا اهيلعت راس يتلا ةمظنالا نم ناك ةنيدم اهاطخنت

 يتلا ماوقالاو « اهتحتف يتلا راطقالا هذه ىلع ءاقبإلا اهل حاتي' يكلو . نييرادالا ماكحلا نيبعتو

 محلا ماظنو ةلودلا عضو رييغت نم دب ال ناك « ضعب ىلا ًاضعب اهتمضو « اهترمال اهتعضخأ

 ىلع ةيروطاربمالا مظنت ىلع رداق ديدج ماظن نسب كل لذو « ديدج يرادا ليكشتب مايقلاو
 . ءاوسلا ىلع هاياعرو كلملا بعشلا اهئامعنب معني ةكرتشم ةايح ماظن رسشنو « ةديدج سسأ
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 ءامدلا تلاسأو « نطولا لمش تقرف « ةريرم ةيساق برح يه

 ةناعتسالاو «ءيشق لك نم أدي مذاختا ىلع موصخلا تمنرأو“ ًاريزغ

 ناك اديعب « ًادحا رفوت م « اهلافثب لكلا تكرع « ةقراب يأ نم ةنوعملا بلطو « ديأ لكب
 امور ةدايسو « ةيروطاربمالا نايك « ريطتسملا رشلاو ريصملا ءوسب تددهو « ابيرق ما
 . ءاوسلا ىلع « ابقوفتو

 ءادعا ىدعا تح رافتتسا نه « مهلوح راصنالاو فالحالا مهببلأت يف مهضعب عروتي لو
 , مهترزاؤم بلط سوسمل سفنلا تلوس دقف . ءادلالا ميموصخ. « مهسفنا نييثرافلا نامورلا

 نا ريغ « ىمظعلا ةناكلا ىدافتي نا « رومآلل فيرصتو ةسايكو ةقابل نم هل اب « فرع هنااالا

 بورح نابا نيزرابلا رصيق داوق دحا ليلس سونايبال سوتنيوك لمح ةدجوملاو قرزالا دقحلا

 رحبلا هاجتاب هب ماق « حجان هل موجه يف « مهشويج نم شيج ةدايق ىلوتي نا « ايلاغ يف حتتفلا
 نيطسلفو امقشفو ايروس لالتحا نم أ ا ةيدازرالا ةلودلا كولم دحا نكمتو .طسوتملا

 هيزتلو ؛ىرتصلا ابنا لك لعاةوط ب السبب تي سمرا .1 حار اين : يلح قريع طبر
 هتدير#ت يف دعب ابق لشف سوينوطنا ناك اذا اما . نيشرافلا روطاربما هسفن بقلو همساب ةكسلا

 فافض يلا ةيروطاربمالا دودح عاجرا يف لضفلا هل ناك دقف < 6 ايديم ىلع ةيركسعلا

 . تارفلا ره

 «ةينامورلاةيروطاربمالا ءاول تحت ةيوضنملا بوعشلا نيب برغلايف نكي م ءامور ظحح نسم

 تطبخت يتلا ةقئاخلا ةمزألا نم ديفي نأ هعم فرع ام « سأبلاو ةميكشلا ةدش نم هل بعش

 تالواحلاف ءاكساتم ًادماص «هلمج يف يقب « اهرماب رمتأي « كاذ ذا ناك يذلا ملاعلاف . امور اهبف

 ينامورلا رينلا علو رردتلا دصقب « ةيروطاربمالا كلف يف ةرئادلا نادلبلا ضعب اهب ثماق يتلا

 ةيوطاربمالا ةعقر شكلت نا نم ًالدب «اذكهو . ىجترملا حاجنلا قلت مل « هلقث تحت تحزر يذلا

 « ةتقؤم ةروصب ولو اماالتحاب « بحرتو دنّمتو مسقت « كلذ سكع ىلع « ثحار « صلقتتو

 « بحي اك « اولثتما الو ماتلا مهعوضخ نع اهماكح نهربي م « ايقيرفاو ايسآ نم لك يف ًاراطقا
 ةعطاقم « ةعساولا اهتاكلتمم ىلا مهن نا « ًاريخا امل مت كلذك . امور نم مهتلصو يتلا يهاونلل

 ةيروطاربمالاب ةطبترملا ةفيلخلا نادلبلا نم « نآلل تناك يتلا رصم يه « اهتممقو اهنزو اهل ةديدج

 . تادهاعمو قشاوم

 ةيلهالا برحلاو ةيروطاربمالا

 ًاعوط « رطضا « اهريصم ىلا هريصم دشو « ةطساولاب وا اسأر امورب طيترا نم لك اذكهو

 « ءاوسلا ىلع مهسوفن تشاج نيذلا «نيرحانتملا ءامعزلا ءالؤهنم كاذ وا اذهل زاحنينا «ارسق وا

 ناكمالاب ناك ولو .بئاغرلا قيقحت يف للملا فرعق ال ةيوسحيو مومم طاشنب ترخرزو ةيبعشأ عابطاب

 « لوكالا « ةّمبَتلا ةيلهالا بورحلا هذه دالبلا ىلع اهترج يتلا ةيداملاو ةيرشبلا رئاسخلا موقت

 نم ابقفار ابو « لوطو لوح نم هب تمستا امب « بورحلا هذهو . ابعرم ًاددع اهماقرأ تغلبل
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 لحارمب تزواججت « نيدابملا عيمج يف تمحالتو اهيف تكباشت ةمخض ىوق نمو « ريرم بلاكت
 عماطم غلبت مل ذا « دابعلا لمش اهنم تتشو «دالملا كلت يف تبشن ةيلهأ بورح نم اهقبس ام لك
 يتلا ةعساولا فادهالاو عشجلاو عمطلا يف عاستالا اذه ةيضاملا بورحلا يف نيكباشتملا موصخلا

 . ًاريثك اهب سرضتت مل ةيبرغلا تايالولاف 6 لاقي قحلاو . اهقيقحت ىلا ةريخالا برحلا هذه ثمر

 ملستلاىلع اهماغرإو اهل رصيق ةرصاحم رثإ ررضلاو ىذآلل اهدحو ايلمسرم تضرعت ؛ ايلاغ يفف
 . رصيق دبع يف تعقو « ةيهاد بورح ةحاس « امهنم لك تناك دقف « ادقيرفاو ايئابسا امأ . هل

 هذه راودا لوطا يهو « ةرشامم رصسق ةافو ثبقع ىلا ةبقحلا يفف « مات كلذ سكع ىلعو

 انقلب ترتكاف © ارازأ برخلا زا تذادزا 6 انام اهضاحتتلا كدادزا * سوربفلا ترخلا
 عيمج يف زربو هدشا ىلعفنعلا ىلحتو «ةيلقصو قرشلاو ايلاطيا اهسال ةيروطاربمالا ءاحنأ عبمج
 تايطعالاو زئاوجلا عضوو «تاينتقملاو كالمالا ةرداصمو«ةلجلاب داعبإو«يفن نم : هناولاوهللكشا

 ببنو « اهب اوماق يتلا ةيشحولا لامعالاو مهتظاظفو دنكلا ةيجهو«نيعم مصخ سأرب يتأي نأ

 قاوسا يف ىرسا مهعبيو جاعنلا حبذ ناكسلا حبذو « ابملسو ًاربق وا ابالغ ذخؤت يتلا ندملا

 طلتخاو نمألا لتخا نا دعب قرطلا عاطقو رحبلا ةنصارق نأش لاحفتساو « قرلاو ةساخنلا

 ةرداصمو ©« سود سوتكس لعف اك مهدبلجت و ءاقرالاو دسلاب ةناعتسالاو«لبانلاب لباحلا

 عسيمج ىلع ماعلا يركسعلا دينجتلا ضرفو « ةزونكملا لاومالاو « ةرخشذملا زونكلاو كالمالا

 تايعملاو تايظنملا ىلع ةظهاملا تامارغلاو « بئارضلاو موسرلا ضرفو «لاجرلا نم نيرداقلا

 عيمج ىلع ةرداصملاو ةيطابتعالا بئارضلاو ةيرابجالا ضورقلاو «لئاسولا ىتشب اهراصتعاو
 زازتبالاو فسعلا بورض نم كلذ ريغ ىلا «ابعاونا

 «نرق نم رثكا ذنم هب اومعن زايتما وهو« ةرشابملا بئارضاا نم اياعرلا ءافعا نم مغرلابو
 ببنلاو بلسلاو بصعتلا لامعا نه الو « اهيلع ةظهابلا موسرلا ضرف يف ايلاطيا حجنت م

 «راجتالا لامعا يف اهلغتستو اهرمثتست ةيراجتلا تاكرشلا تناك يتلا لاومالا سوؤرو زازتبالاو

 « نيسفانتملا ءامزلا نم الك دمت نا ايلاطيا ىلع بتك دقو ,حيبتسملا بصتغملا ةسيرف تحار

 مهفادهأ ىلا لوصولل اياطم اهنولمعتسييتلا بئاتثكلا مهنم اوفل ل برحلا ىلع نيرداقلا لاجرلاب
 « ابل تضرعت يتلا قاهرالاو طغضلاو فسعلا لامعا ةظاظف نم ناك ”اهمو . مبعابطا قيقحتو

 لالخ هتاعطاقم تبهئنو هراطقا تيلس نا دعبف .عظفاو اهنم رثكال فدهتسأ ينيلبلا قرشلاف

 ةلئا للا هدراوم تدب لالغتسا عشبا لامعالا لاجرو ماكحلا اهلغتساو «ينامورلا حتفلا بورح

 ةثارغا تحت اوعقو نيكباشتملا ءامعزلا ءالؤهنم قيرف لكف.عطقنت ال هرداصمو بضنت ال اهناكو

 هيف ام [عابت « اهنم نوراتمي اوحارف ةلئاط تاورثو باذج رحس نم عاقصالا هذه امب اوذخأو

 تاقفنلاو « اهعمج سوينوطنال حيتأ يتلا ةفيخلا ةدتعالا هذهو .اهتدامو اهتدعو برحلا ماوق

 « اذه ضعبب < برغلا يف «سويفاتك وا معني مل امنيب<قرشلا نم اهدمتسا «اهدبكت يتلا ةظهابلا

 .هب هتنراقم نكمي امب وأ

 ضقأ



 القح قرشلا ودبي را « انفصو ام ىلع ةلاخلاو « طق برغتسملا نم سيل
 دح عضوو مهتاعزانم ةيفصت نييئامورلا نم عاطالا ووذ هعم لواح ًالفقم

 ةعقوم : ًالوه اهدشاو ةلصافلا كراعملا فنعأ دبشف . حجرأتملا عضولا اذهل

 ثيح اينودقم يف سبليف ةكرعمو؟سويبم شيج حسينا رصيقل ضّيْنق ثيحءايلاست يف لاسرف
 بره ىلا سطسغوا راصتنا ىدا ذا «سوريبا يف مويتكأ ةكرعمو « راذآ ١6 ةلستنق نم هسفنل رأث

 . هشيجو هلوطسا نع ايلختم اهب قاحللاو سودنوطنا بره ىلا «ةكرعملا نم اهباحسناو ارتابوملك

 نم هبف « اهتاروانمو شوبجلا تاكرحتل نكامالا ريش هنا « نييراحتملا رظن يف قرشلا ادب دقو

 طحم ايلاطيا ىلع « عافدلاو موجهلاو « رفلاو رككلا ىلع « ديعب دح ىلا «دعاسي ام ةلئاطلا دراوملا

 ةليح ال نا رصبق اولاتغا نيذلا نييروبملا ةلتقلل مث « آلوا سوسمبل رهظ املو . راظنالاو لامآلا
 مهتدع هيف اومبقيل قرشلا ىلا ءوجللاو باحبنالا اوررق « اهب ظافتحالاو امور يف ءاقبلا يف مهل

 مهتردابم مهموصخ ررق ثحم « ديعب دح ىلا حاجنلا مهفلاح دقو . داتعو شوبج. نم برحلل

 سبليف ةكرعم باقعا يف هيلع ناك دقف « سوينوطنا اما . بئاجلا مبنم ىوقي الُثل برحلاب ًآلاح

 هنوؤشو ةكبرملا هاياضقو برغلا اكرات قرششلا رثآ نا متع اف . لضفي نيرطشلا يأ ررقي نا

 هل أشنأ دقف « لعفلابو . ىلضفلا ةصحلا هل تّثو هرايتخا نسح كلذبو [سوبفاتكوال ةجرحم ا
 ةيمنتلاو « ريرملا دهحجلا نم تاونس رششع همصخ. تضتقا ةمخض « ةيبرح ةوق « قرشلا يف

 يتلا ةريثكلا ةغيلبلا سوردلا نيب نمو . هعم لداعتلاو نزاوتلا نمؤيل طيطختلاو « ةسوردملا

 يف ادب يذلا ينيلحلا لاعلا نا وهو يلاتلا سردلا « اهجاتنتسا « ةقئاخلا ةمزالا هذه انل تحانأ
 ةرتفلا يف 2« كلي لازي الو « لعفلاب ىراك « ديعب دبع ذنم ًاكورنمو « ابعتم «اًدع ضعبلا نيعا

 قدصا ابنيبتي مل « ةلئاه تاقاطو ةمراع ةيوبح « ةينامورلا ةيروهجلا خيرات نم ةريخالا

 . ةسارف نيينامورلا

 ينيلهلا قرشلا
 ةرادصلا امور عزاني

 « ىلوالا ةاهولل « نيعلل زربي يذلا وه ةيودحلا هذه نم يداملا ربظملا « لاقي ىحلاو « ناك اذاف

 لكلو « ةراضحلا ايندو ركفلا ملاع كلانهو ايس ال « ناهذالاب ديتسي ام اهدحو تسدل ةداملاف

 . سوفنلا يف هعقوو « رطاوخلا ىلع هوطس اهنم

 « هل تمت يتلا ةعساولا ةربخلاو ةليوطلا ةبرجتلا ىنغ نم مظعلا ردقلا اذه لثم ىلع « ماع يفف

 امممغرلاب «هذخاو هسابتقا اهب قبلي امم ريثكلا دجت نا امورل نكي ملأ «تناك سنج- وا نول يا نم
 تالكشملل ةاجئرملا لولحلا دحت نا اهنكمي « هدجو قريشلا يفف * تذخاو لبق نم هنع تسبنقا
 . اهلح يف فيوستلا « دعب حصي ال ىتلاو « اهيف طبختت يتلا ةكئاشلا

 ماما هجول ارجو نيمصخلا « ةيحانلا هذه نم « ىربكلا ةيلهالا برحلا ثادحا تعضو دقف
 ءىشني نا فرع يذلا قرشلا ىلع سوم ليوعتبف . ةمساح ةجبتن ىلا هتنت إ تاروطتو تاريشت

 هعوبر نيب ليوطلا هثكمو « لبق نم اهداق يتلا ةرفظملا تالحلا لضفب « اميظع ؟ذوفن همف هل

 ضني



 .ابنم ديفي دراومو تاناكما نم ةقطنملا هذه يف قاليس ام اديج كردا « هبوعش نيبو

 دلاقتلاو ةيعرشلا لعج. « ةيئامورلا ةودنلا وا خوبشلا سلجم ىلع « ةبذاث ةبجس نم « هداتعابو
 ىلع هداّتعابف < رصيق اما . ةحيحص ديلاقتلا هذه ثيقب ام ردقب « هيئاج- ىلا « ةبعرملا ةيئامورلا
 هتقاطو هتوق تاموقم لعج « انئنايساو ايلاطيا نم لك يف ناطلسو ذوفن نم هل ابو «ايلاغ
 « سوببمب همصخ نم برقأ هسفن وه هنا رصبقل ىدبت دقف « كلذ عمو . برغلا ىلع ةزكترم

 ىلع « ةرششابم. فرعتد نرا لبقف ٠ ةلودلا رومأل ةيسايسلا هترظنو ينيلحلا ريكفتلا ةقيرط ىلا
 ةلودلا ماظن يف يرذج حالصإب موقي نأ « هسفن ةرارق يف مزع ناك « ةهلؤملا ةيرصملا ةيكلملا
 اذكهو . ةينامورلا ةيروطاربمالا ءانا عيمج يف عبتملا ماظنلا اذه « أعم ينيدلاو يساسلا
 « اهسمنعز ةموصخ. لضفب « ابصتنا «نيرطش ىلا اهسفن ىلع ةمسقنم ةيروطاربمالا هذه انل ثدلت

 تاذلاب ةقرافملا هذهو . ساسالا يف اهب امه نأش ريبك ال « ةمضقب اضبنو « رغنآلا هجو يف دحاولا
 دعب هرماب نيضهانلا هتثروو رصبق راصتنا ىلا تدا يتلا ىزبكلا ةعقاولا يف « 49 ماع تضرع
 . مهفل فل نمو نييرووحلا ةيفصتيلا يلاتلاب تضفا اك« لتقم

 تدجو قتلا ةمزألا نم ريخالا روطلا يف كلذ سكع ىلع رومألا تايرحام تراس دقو

 ارئابويلك عم همهافتو قرشلا يف ًاليوط سوينوطنا ةماقإف .٠ مويتك | ةكرعم يف يئابنلا ابلح

 لوعو اهيلا دمتعا يتلا ةيداملا لئاسولا ساسا ثحبلا طاسب ىلع «هجول اجو « ديدج- نم تحرط
 ةياعدلا تماقو . اهنالثي اناك يتلا تاعزنلا « لثملاب تلوانت ام « نيسفانتملا نيمصخلا نم لك « اهملع
 ناك يذلا قريشلا اذه « هجو مشبأ ىلع « هب أزهبتو « قرسشلا نم رخست زئافلا رصتنملا اهقلطا يتلا
 رظن يفامهو ؛ امهولثمو نيركسعملا ءامعز مهسفنأ مه « اهل ليثم ال ةايحلو هتاعدو هؤاكرش

 نم هريغو بلككلا سأر هشي يذلا سأرلا وذ « 6/6«,4 سيبوا حاسينلا هلإلا » : ل..بجرف

 ىلع مهموجه يف « افرنيمو سونيفو نوتبن هجو يف «حالسلا كاش « اوبصتنا دقو ,ةهللآلا خوسم
 ةهلآلاو « حلاصلا فلسلا حاوراو « بعشلاو خوبشلا سلجم ءاضعا » هب فحي سويفاتكوا
 هذه يسق سوينوطنا زوف لاح يفف . خراص عقاو هساسا لدج- وهو « « ماظعلا نوينطرلا
 ابهتصاع « ةينامور ريغ ةينامورلا قلانفلا دعاوس ىلع تزكتراو ثماق يتلا ةيروطاربمالا

 . امور تسيلو « ةيردنكسالا ةيلعفلا

 «اهلادبتساو ةصاعلالقن «كش الو «اهيلايضفيس يتلا جئاتنلا يف رظنلا انمعنا ام اذاف
 اذه ناك ولف . « ارتابوبلك فنا » :؟!'لاكساب ةاحص « لاحلا يف انماما تزرب

 ادبل فنالا اذه يف رظنلا ان ام ائاف . خيراتلا هجو ريغتل © ناك امم رصقا فنالا
 اوك لغ ةفقوتل نكي م عارصلا اذه مباط نأ ريغ . مزاللا نم لوطا هنأ « لعفلاب انل

 تاوق ءاقيف . روغلا ديعب اقيم ىقبي هلولدمف « كلذ عمو . فنألا اذه ةيحاصل ةيعيبطلا هتدارأ
 بعرلا عرزي نا هنأشم نم « همتأو دادعتسالا ةيهأ ىلع قرسشلا طسوتملا رحبلا ضوح يف ةرارج
 وخبر اناا ةيندملا رحسب اوذخأ ام دعب « نامورلا اهرئا ىلوت ام اذا ايس ال بولقلا يف
 نهب هسف ريكفتلا درجت ”رمأ « ةمزاللا تاكالملاو رثطألاب اهدمو < مظنتلا يف مهتي ةيرقبع نه اهنف

 تاديرع تاروغقم_ انلغ قادوا ب كرس رك ةيردقا فيلات ف مم
 ا

 عارصلا ةجيتن



 نع سويتاروه يروقببالا رعاشلا جرحت ثمحي « اعله مهبولق ملخيو « امور يف موقلا صئارف

 اهرئاصمو برحلا رادقأ تبهذ دقف . اهبياطأب عتمتسيل هتاعدوتسم نم ةقتمملا هروخ جارخلا

 نا ىلا ىلوألا ةرادصلاب « اهسفنل ظفتحت نا اهرودقم يف حبصاو ءامور يرقعي عرتجلا اذهب نآلا

 طيس ءيث يفكي ناكو . اهايإ ابعزانت < رهدلا جم ريأل دعب «ةينيطنطسقلا ةنكم يف حبصي

 ضار هام سودا لحاس دنع « ءيش لك امور دقفتل < م.ق ١# لوليا نم يناثلا يف ًادج

 .٠ ل 1 مويتكا

 دحاو نم رثكأ اهنيب' « ةيرذج تاريبغتل اهضرعت نود لحي مل « ىلوالا « ةنيدملا » امور ءاقبف

 حاتأ يلملا ماظنلاب ذخالاف .هب تزافو هيلع تبلغت يذلا قرشلا اذه عباط ممصلا يف لمحي

 هذه ريثكب تزواجت يتلا ةيئيللا تارثؤملا ماما ابيعارصم ىلع باوبالا حتف ةعباتتملا ثادحألل
 ٠ «لفلغتلل قيرطلا ا تدبمو « ةيروهجلا دبع يف اهب تلعافت يتلا كلت « مسوا قاطن ىلعو « ةرملا

 « خسرتو اهقورع نكنتل ًآليوط اتقو تارثؤملا هذه ىفتقا دقو . مواقي ال لكش ىلع يطمتلاو

 ىلا اهرودي لقتنت نا لبق « لامعتسالل اهتأيهو اهتجضنأو ةينامورلا ةقتوبلا اهترهص نا دعب

 فنرا طق برغتسم سيلف . يفرح خسنب الو « ملستو مست ةيلمعب هلك اذه متي لف . برغلا
 ًاقبسم اورعشتسي نا وا « لك اذهب سسحتلا نع « تاروطتلا هذهل نورصاعملا رصتقي
 . لبقتسملا رئاصمب

 «ديدجلا ماظنلا « ءدبلا ذنم «هيلع راس يذلا جبنلاب ًاقيمع اورثأت دقف « لثملابو
 هنأش نم ناك يذلاو . ةبابملاو ةناتملاب « هتلالطإ نم ىلوالا ةظحللا ذنم مستاف

 ًاريخ « ةيروطاربمالا ناكس مظعمل ؟ كلذ سكتع ىلع « ادب « ابيرغ: ودبي نأ.
 « لخادلا يف ةنينأمطلا اعيشم « عبمجلا سوؤر قوف فرفر يذلا مالسلا اذه يف لثمت « نّمئي ال

 مالسلا اذه بتتسا نا درجمبف . ةيحطس الو ةينآ نكت ملف هجئاتن اما . جراخلا يف نمالاو

 يتلا ةيندملا هذه يف قيبعلا هعباط كرت « بيلاسأو لئاسو نم لذب ام هخبسرت ليبس يف لذب'و

 نم ريبعت وهو « يئامورلا ملسلاب » : تحي ثيمس دقف . نمزلا نم نينرق ةدم راهدزالا اهل حانأ
 هنمضتي امع فشكت نآ «قلب ام يف لواحنس يذلا صاخلا لولدملا نم هل امل هب ظافتحالا بحتسملا
 تانهلا نم تسيل ابنا ك « ةريسي ةيلهعب سيل لملحتلا اذه لثمو . ةملوألا قئاقحلاو ىناعملا نم
 دينعلا همصخ ةعراقم يف ىقال دقو « ةدؤتو ىلك لبمتب اهب علاضلا اهي علطضي ةمهملا هذه تانيهلا
 ءوض ىلع تدب « ةيضق لح ىلا هقيفوت يفو « هيلع راصتنالا يف دهجلاو ةاناعملا دشأ سوينوطنا
 تامسلا ىلع « هدعب نم هؤافلخ ظفاح دقو . هل ةيصعتسم « لحلل ةلباق ريغ « ةقباسلا تالواحلا

 ةديدشلا ةبغرلا هماوق ليصا ممصت مهئيجمل دبم دقو « هآترا يذلا لحلا اهسبلأ يتلا ةيساسالا
 عصي اذكهو . اهأدب ناك يتلا ةلاسرلا اومتيل اهايا مهلاس يتلا ةيصولاو « هردص يف تشاج يتلا
 « ًالعف ممالا اذهب فرع دقو © يطسغوالا مالسلاب «« ينامورلا مالسلا » اذه تعنن نا انل

 . هبابتكسا باقعا يف

 : ينامورلا مالسلا

 هلئاسوو هتاموقم

 اضم



 ءايعلا لغتسي سوطسغوا سويفاتكوا حار « ةديطو سسأ ىلع مالسلا اذه ماعد مقي يلو

 اذه لثم نم ةدافالا نا الإ . سافنالا مبنم دمخت تناك ةقناخ ةمزا دعب سانلا كلمت يذلا ماعلا

 يذلا ديدجلا دولوملا اذهل رارقتسالاو حاجنلا نيمأتل هدجو انفاك نكن م رباعلا روعشلا

 . هدي ىلع ءاج

 « امور ىلا ممصتو دصق قباس نع « دهبع' «ةئيكر نسسأ ىلع همدقيو « اذه هلم دطوي يلو

 يتلا ةيندملا نوصي يذلا مالسلا اذه ريغ عبطلاب نكي مل ينامورلا مالسلاف . ةيماس ةيديذهت ةمهم

 حارو « ريظنلا ةعطقنملا ةراضحلا هذه « ىرخا ةرابعبو « ةيماسلا ةيثدملا هذه“ امور اهب تعلظ

 ةيداملا ىوقلا هذبب ةلثم ةيبذاجو رحس نه تدتوأ امب « قيفوتلاو حاجنلا نم ريثكب براضي

 . بوصو جف لك نم عشت يتلا ةمحورلاو

 ىتح وا كلذب رعشت داكت نا نود لثمنت نا « محلا ىلا هلوصو لبق «امور تفرع دقف

 عضو نا « لبق نم رصيقل رطغ دقف . قيض قاطن ىلع امنإ « ةرباربلا بوغشلا نم ًاددع « هديرت

 ةمدخو « عبطلاب امور ةمدخ ىلا اهبنم ىمرو « اهب دصق « بحراو عسوا ةيجبنم أططخ

 «نينرقبكلذ لبق «ينودقملا ردثكسالا هب ماق ام.ةلكاش ىلع«ىلوالا ةجردلا يف ةيصخشلا هحلاصم

 رصبق اهثروأ يتلا ةطخلا هذهو . هتيروطاربها ماطح. نم تلطأ يتلا ةيئيلحلا كلاملا ضعبو
 .ةوقبو ةقيض دودح يف « ةدؤلو ةكحم ديدج نم اهربدتي « سوبفاتكوا يأ « وه حار « هتفيلخ

 «ريسلا ةعرس نم ففخي حار دقف . ننضاو حاجنلل ىعدأ ةروصب يلاثلابو «فخا ةعرسبو « لقا

 سويدولكو الوغيلاغ ايس الو « هدعب نم هئافلخ ضعب ماق امدنعو . لحارملاو ىطخلا نيب دعابيو

 « يلك ءاخس عزوي كاذو « ةينامورلا ةرادالل ةعضاخلا ةيروطاربمالا ةعقر نم.اذه ؛ ناعّسوب

 نراك ام ىلع اجرخ دقف « تازايتماو ةضيرع عفانم نم اهبحاضل هلوخت امو ةينامورلا ةيوعرلا
 فطقل تاناكمالا « لاقي قحلاو « اهماما تحسفنا دقو. . ددصلا نع !"دنو سطسغوا هب عرمش

 يذلا حلطصملا ةبفرحي ذخأن "الأ انيلع متحتي . رذب يتلا روذبلاو « سرغ يذلا سرغلا رام
 ةساسلا نع ريبعتلل لمعتسا ام ًاريثك «حالطصا وهو « ةقلغم ةئيدم » : وهو «لامعتسالا هسارك

 لباقيو . ةينامورلا ةيوعرلا نوحنمب' نم يف رفوتت نا بحي يتلا تافصلا ىلع ديدشتلل تمر يتلا
 اهيلع راسو رصيق اهجبتنا يتلا ةسايسلا ىلع ليلدتلل « ةحوتنملا ةنيدملاب »: فورعملا عضولا «اذه
 راصنالا نم راثكالل هرطضت نكت مل يتلا فورظلا يف ىتح « رثكي حار ذا « هدعب نم هؤافلخ
 ًاضفار « رغصاو قيضا قاطن ىلع نكلو « ددجلا نينطاوملا ددع نم ةيؤعرلا عيزوت قيرط نع
 كلسملا كلسو . ةيراضحلا بقانملاو ةيفاقثلا طئارشلا مهل رفوتت نمل الإ ةيئوناقلا تاعبفرتلا ءاطعا
 هل حنست امدنع « دوجولا ىلا داعاو « اهدوجو لاح يف « ىقبا ثيح « انسآو ايقيرفا عم هتاذ
 « هل عياوت ًالود اهنم لعجف « لبق نم هشوبج اهتلتحا يتلا لودلاو كلاملا « ةيبتازملا ةصرفلا

 .ريثكب كلذ دعب الإ ةنطلسلا بلاق يف اهغارفإو اهم اضفار «ةصاخ تايالو اهكرتي نا نم الدب
 «ةيروطاربمالل مهئالوب اوفرع ءارما ةرادالاو محلا اهلالخ ىلوتي «لاقتنالل ةرتف اهل رتفو اذكهو

 الال»



 ةمبملا يف حصنلا مه لذبيو مهدشري مارو نم وهو « ةينامورلا لشملا « ًايلاقو يلق « اوقنتعاو

 , ليثمتلاو سيقلا لبس « نمزلا رم ىلع « كلذب مهل اثيبم « اهب نوعلطضي يتلا

 ىلعو ةيروطاربمالا لش اد يف هققحيو « لكشلا اذه ىلع هنمؤي نا فرع يذلا مالسلاو

 لؤافتلا نم ءيش هباش « ةئنامورلا ةيندملا لمشمل سانلا ةلاتسا قيرط نع « ةيجراخلا اهدودح

 نككي م «مالسلا رارقإ نم هبلإ تبتنا ام ىلا ةيلخادلا بورحلا ثبتنا نا دعب نكلو . صيخرلا
 فئنعب اومحالتيو 2« ضعب ىلع اضعب اوروثي نا دحاولا نطولا ءائبا ةعاطتساب نا لبجبل دحأ

 رابتعالا اذهب سطسغوا برضف . يزاغلا ينجألا نم دالبلا ىلع مقي يذلا فنملا نم دشأ
 سوفنلا ديزت ثعاوبو ىرخا بابسأ نع ثحبيو يعقاولا هبهذم نع عفادب حارو «طئاحلا ضرع
 , ًاناعاو ةئيئأمط

 ريدبل نكي مل نا « ةطلسلا لعفلاب هل نّمأ هئشني نا فرع يذلا يرادالاو يسايسلا ماظنلاو

 عيرشتلا ناب لوقلا يأرلا لطش نم ناك اذلو « ءيش لك ىلع فرش هلقاف ”
 عفرتلا وا ضارعالا رهاظفف . ةيدرفلا ةماعزلا ىلا لوصولا ةوهش هبلا زفاحلا ناك «"نّئسا يذلا
 امل عيسوتلاو « ًالصإ تازايتمالا هذه ىلع ءاقبإلل مويتكا ديا قلك ةيلظ ضرب ىذا

 ًاروعش اهءارو يفخت تناك ةيلزحلا رهاظملا هذه نكحلو . ادحا عدخت نا نكمي ال « دعب اهف
 امورل دي ال هناب ًادبطو ًاتباث ؟اداقتعا دقتعا هنا ذا' « يصخش حومط وا عمط يا هبوشي ال ًاقداص
 ناك « ةيركسعلاو ةسسايسلا ةطلسلا هيدي نيب هعمجف « لعفلابو . ىلعا ديس نم ةيروطاريماللو

 ءامجزلا عامطأ « دالبلاب اهزنت نا دب ال يتلا رارضالاو تاليولا عنمب ةليفكلا ةديحولا ةليسولا
 ضرف يف لدعلاو نوناقلا هلالحإو يرادإلا زاهجلل هميظنت نا مث . ةطلسلا ىلع نيسفانتملا عشجو
 تازاذتبالل دح عضول ابهنم دب ال تاجالصا ابلكو -- موسرلاو جارخلا ةيابجو « بئارضلا
 «ةيوق ةضبق ضرفي نأ هيلع ىفق اذه لك - رطاوخلا ريثتو رمذتلا ىلع ثعبت يتلا تاسالتخالاو

 لع فيض هسقت سراقب نوظازنلا قمدب ال ناك اللحت الو ابيف يخارت ال. .« ةأطولا ةديدش

 « نمثلا اذهب الا ىلخاد مالس الف . ءارثلا لهاو لاما لاجرو < شيجلا ةداقو تايالولاو بازحالا
 يتلا ةريرملا تارايتخالا دعب «مكحلا ريبدتلا اذه لثم سانلا بوصتسا دقو . ساسالا اذه ىلعو

 . مهل ليزج عفن نم هيف ام اونيبو مهب ترم

 ةرهاجلا نم دب ال يساسا ءيش انيلع يقب « هل انضرع يذلا اذه دعب

 نم هُوافلخ فرعو سطسغوا همظن يذلا ينامورلا مالسلاف . هب
 مالسلا نم عونلا اذه ىنعم نككي م « نيلماك .نينرق ةليط « هيلع اوظفاحيو هونوصي نا « هدعب

 تامسقلا هنم تتحن امور نال « ممصلا يف هناك دقف « اينامور » ؛؟فعضتسملا «لهرتملا « رغلا

 افرفرم هؤاول ىقبي ىتح ةريغص وأ ةريبك لمهت مو « هيلع ربستو هبقارت تماقو < هتضرفو

 نم هتناصل ةوقلا لاعتسال [١ مود ةدعتسم « ءاجرالا عيمج يف اقافخ « عملا قوف

 . نيثباعلا ثبع

 يلخادلا مالسلا ساسا ةوقلا

 فق



 وه « هبف « ينامورلا ملاعلاف . لخادلا يف تاروث دالبلا ىلع ببت نا « دعب نكمملا نم ناك

 نوناقلا مارتحا ىلع همنرب يذلا ردقلاب الإ ةموكحلا هل ثرتكت مل  نامرحلا يناعي قيرف « رخآلا

 لعيدسر تلتع دلو رحس نم ةيندملا هذه ام نا مث .مئاقلا عضولاب ”ملستلاو يعاتجالا ماظنلاو

 . ةيسلسلا نم نوكي ام لقا ضرف هعم نسحتسي ام « ةوقلاو لعفلا نيب ًاردقو ةقاط « اياعرلا
 فلسلا داجما ركمذت ىلع نيلهالا رارمتساو « اهلالقتسا مايا ركذت ىلع تايالولا رارمتسا يف نإ مث
 مل هنا حيحص . ةيضافتنالا تاكرحلاو تاروثلا ًابصخ ًاعترم ن'وكي كلذ لك « مهداجاو مهيت امو

 ركعتو نمالا لمح اهل لتخا تايالولا يف تابارطضا يروبملا' دبعلا نم ريخاالا .نرقلا يف ثدحي

 دبع يف 4 نانويلا دالبو ىرغصلا ايسآ يف ثدح امإوه لببقلا اذه نم ثداح مها لعلو . مالسلا
 « هتاءادنو هتاراعدب نب ” ابنم جاهآ نأ دعب « ابلتحاو دالبلا ازغ هنا ذا « تاديرتم
 ةرعولاو « لالملا ةبعصلا ةيلبجلا قطانملا ضعب ءانثتسابو . نامورلا ىلع ضاقتنالا مه لاوسو
 « ىرغصلا ابسآل يبونحلا لحاسلاو ايليدرسو ايئابسا يف ةيلبجلا تاعاطقلا ضعبو' « كلاسملا
 اوباستساف « مهنع ينامورلا رينلا ةحزحزا اهب اوماق يتلا تاضافتنالا ىودج- مدع سانلا كرد
 « تايالولا نم اهيلا مه امب ةيروطاربمالا فارطا تعسنا دقو . هيلا اوهتنا يذلا ريصملل نيرغاص
 تلخد ينلا رصم ضيا اهنمو « ةيلهالا بورحلا ةمزا بوشن لبق اهحتف مت يتلا ًآالثم «ايلاغ اهنم
 فيكف .دوملا يف ةذخنآ بورحلا هذه ةوذج تناك امدنع «اهتاعطاقم نم ةعطاقم ٌةيروطاربمالا
 «ةيروهملا دبع يف « تناع نا دعب « ماوقالا هذه ءالول امور نانئمطا ىلا «هذه ةلاحلاو « ليبسلا
 ةكحلاو ةنطفلاب اهماصتعا مدعل « اهيلع تايالولا جورخو ةيضافتنالا تاكرخلا نم ريثكلا

 ؟ اهوحن اهفرصت يف
 بلق يف ةيركسع تايماح ةماقإ ىلع ًاماق طق نكي مل « اريخا هيلا اواصرت يذلا لخلاو

 ودبب رمأ وهو « دنك,لا مذاريش نم نكمم ددع لقأب هلك اذه نع ضيعتساف . ةيالولا وا ةعطاقملا
 اهحتتف مت يتلا « فارطالا ةعساشلا دالبلا هذه ءاسنرف « الثم « كلذ نم .قيدصتلا لباق ريغ انل
 دارفا ددع زواجتي ال هاو روباط اهيف ناك دقف « نيروللاو سازلالا ءانثتساب « رصبق مايا يف
 نامورلا ةرطاربمالاو .دودحلا نم برقلاب ةممخم ىرخا ايارس بئاج ىلا نولمعي « فلالا هلاجر
 « ىرحالاب « نول"وعب اوناك مهنا ذا « اهلاعتسال ايدافت مهقلايف نم ليثض ددع ىوس اوضرعي مل
 « ءارولا ىلا اهجاردا دوعت نا اهتعاظتساب ناك يتلاو « دودخلا ىلع ةطبارملا ةيوقلا تايمأحلا ىلع
 ١ , كلذ ىلا ةجاحلا ثعد ام اذا

 تذختا يتلا ةيزارتحالا ريبادتلا نم مغرلاب « ةيلخأاد بورح ضعب تثدح دقف « لمفلابو
 دهع يف « سوساك سويديفأ اهب ماق يتلا ةطلسلا باصتغا ةلواخمو « داليملا دب 4 48-59 ماع اهبيهل علدنا يتلا  ةيركسملا ةمزالا ةبسانب تبشن يتلا بورحلا « الثم اهنم « لبق نم
 نم اهناكس مظعم يتلا تايالولا يف تاضافتنا كل ذك ثعقو دقف . ليروا كرام روطاربمالا
 فرصت ثحت ةعوضوملا نمالا ىوق تناك امدنعو . اليوط مدت مل ةردان تناك اهنا الإ ؛ رضحلا

 ففي



 ةثلامم ةيعاتجالا تاقبطلا نوككت نا دعب هباصن ىلا نمالا ةداعا نع ةزجاع ةيلحلا تارادالا

 ةنتفلا دامخإ ةمهم « دودحلا ىلع ةطبارملا شوبجلا « كاذ ذا « ىلوتت « دالبلا يف ةضافتنالا ةكرحلا

 - 59 ماع  تيشن ىتلا ةروثلا دمت ةيروطاربمالا تحار امدنعو . لسلا نوهأب رمالا ىلوتتو

 لوا يف تبشن يتلا « ةيدوهيلا برحلا » دامخإ لواحت وا « ابلاغ نم ةيقرشلا ةلامشلا ةبجلا يف ٠

 ةداعال اهلك اهتاوقب داجنتسالل رطضت ل < سوناررده روطاربمالا دبع يف ةفالفلا ةرسالا دبع
 ابيتعيبطل ىقترملا ةبعص وا «لحرلا ودبلا نم اهلها ىتلا دالبلا اما . يعيبطلا اهارجم ىلا رومألا

 نم راثكالا كلذ يضتقيف « موي لك ددجتت تناك اهنأل ©« بعصاو ىتشا تناك اهنف ةمهملاف ةملبجلا
 ؛ ءانعو دهج لوط دعب لوصولل « ةبقارملل زكارم نم « ةعرسب كرحتت ىتلا ةفيفخلا تادحولا

 : ركذت ال داكت جئاتنل

 عم « دبا بتتسي م وبف دالبلا لخاد يف « هلككأ ىلع « رفوتي م مالسلا ناك اذاف

 ًامود ىقبت هباوبا تناك « سونيريوك سوناج مساي فرع“ « سوناجس هلإلا مسا ىلع لكيه

 رخآ لعلو . يراخلا عم بورح يف « ايمسر « ةيروطاربمالا تناك املاط اهبعارصم ىلع ةحوتفم

 يذلا سطسغوا دبع يف اما . م . ق مسه ةنس تناك « لكلا ذم باوبا اههف تقلغأ ةرم

 « لكيهلا اذه باوبا تلفقأ دقف « جراخلا يف هترهش اهي طاناو « ىربكلا هتيضق مالسلا نم لعجم

 ةحوتفم تناك اهنا معلا عم « ديدج نم متتفت“ نا ثيلتل نكت مل اهنا الإ « ريغال تارم ثالث

 زواجتي م «تادودعم تارم لكنها باوبا تلفقأ « هتافو دعبو .ةريخالا هتعاس تناح امدنع
 . داليمال عبارلا نرقلا علطم ىتح « ةدحاولا ديلا عباصأ ددع اهددع

 ةيجراخملا ةوقلا

 فادهالا ةعونتم ةدع بورح ءابعأب « هدم ةلاحلاو 2« تضهن ةينامورلا ةيروطاربمالاف

 ممأو . جراخلا نم تايدعت اهثعبم يا < يرصحلا ىنعملاب « ةيعافد نوكت نا ”لق « تاهاجتالاو

 «داليملل يناثلا نرقلا فصتنم يف «ليروا كرام روطاربمالا دبع ف تعقو يتلا يه بورحلا هذه

 يف ةراربلا لاع اهب لمات يتلا بوعشلا تاكرحتب لامشلا يف « ةيرؤطاربهالا دودح تبواحت امدنع

 يتلا تاوزغلا كلتب « دعب ام يف « اهنم علطبل اهب ضخمتو « ابوروا نم قرشلا لامشلاو لامشلا

 تشيدلتو حتفلا بلاغلا يف اهنم ةياغلا تناك « بورحلا هذ مهو. . ينامورلا ملاعلا ىلع تلاهنا

 , ةددعتم ًاهوحو

 ًاعمط تاعطاقم مب ةبغر ةيروطاربمالا ةعقر طسبو ةرطبسلا عفادب ب ورحلا هذه ضعب ماق

 ةينامورلا قلايفلا لسرأف « ايئاطيرب مجانب سويدواك روطاربمالا بغر دقف ٠ ةرفاولا اهتاريخي

 رهن ًازاتجم « اهيلا ربعو اهرطش مميف « ايساد مجانمب سونايارت روطاربمالا ممط كلذك . ابلتحت

 اهب موقي <« بورحلا هذملل ىوقالا ثعابلا ةيداصتقالا بابسالا تناك اذكهو . بونادلا

 ةينامور ةيالو اهنم أشنأو «ندرالا ءارو امو ءانيس ةريزج هبش لتحبف : قرشلا يف سوفايارت

 لوو اهتيروطاربماو امور - ١



 مهيديا نم صلختسيو نيشرافلا رفاظا ملقت لواحي حار اك « « ةيبرعلا ةيالولاب » تفرع « ةديدج
 فنويترافلا اهقهريف ىصقألا قرشلا نادلب عم ةراجتلا كلذب السم « لبابو نيرهنلا نيب ام دالب
 : . ةظهاب موسر ضرفب

 يتلا ةياغلا انبب « رهاظلا يف اهتعقر عيسوتل ةيروطاربمالا اهب تماق ىرخا بورح كلانهو
 دضيعضوم وا يميلقا قاطن ىلع «ةيروطاربمالا نع عافدلا لئاسو مظنت لعفلاب تناك اهيلا تمر
 ةغملب اسورد « ةينامورلا ةلودلا اهتنشت بورحلا هذه تناكف . عوقولا لمتحم وا « مئاق رطخ
 ةلسلس ائاشناب كلذو «دودحلاىلع ابعافد ةكبشل ةيوقت ىرخا ةبجنمو“« ةهجس نم نيبغاشملا اهناريجل
 رفوتف ةميدقلا نمةمءالم رثكا ةديدج- ةيجيتارتس زكارم لالتحال وا «مهتامجه اهبقت عالقو نوصح
 . يمامألا عافدلا طخ راصتخا وا ةزراب تاءوتن فذح قيرط نع « قرفلا ضعب اهيلع كلذب
 « اهب طسبتلا لاجم انه سيل بورح يهو « ا يئامرج يف ةيروطاربمالا اهتضاخم تلا بورحلاف
 « ضخم ةعافد « ابمصح يف تناك ىنلا ةيموجملا ةيجيتارتسلا هذه ىلع دهاشو ليلد ريش دعت
 « لشف اها تلشف يتلاو « سوراف هدئاق ىلا اهب دبع يتلا ةلحلا نم سطسغوا ةطخ ةياغ تناك ذا
 قرطلا رصخا نع «بونادلا رهنب يلامشلا رحبلا طبر كلذب هل متيف“ 106 بليإلا رهن ىتح مدقتلا
 ًاقيقحت نامورلا اهئش تلا بورحلا هذه نمو . ريق هأثنا يذلا دودحلا طخ وهو « اهموقاو

 رعجار ) سمو 1)غهسدملمو تاموكيدلا لوقح ةفورعملا ةكرعملا « ةموسرملا مهتيجسقا راسل
 لابج- ةاسلسو ءادوسلا ةباغلا نيب نامورلا ةرطيس تحت ةعقاولا يضارألا يهو( 78ص م لكشلا
 . ةعسنملا نوصحلاو عالقلا نم ةكنش اميوحن اوماقا !وناكو ؛ ةيباوصلااروجلا

 .ةيسناجلا تايالولا ىوس اهب سرضتت لو «لخادلا يف دالبلا نما ىلع ايدج بورحلا هذه رثؤت م
 ررضلا رصتقا دققف « ليروا كرام روطاربمالا دبع يف « ذاذرلا ضعب اهنم ايلاطيا باصا ام اذاف
 ةبقحلا ءانثلساب « ثدح اماقو .بونادلا طخ قارتخا رثا ىلع « اهاوس نود ةيلامشلا تايالولا ىلع
 ام ىلع“ فلؤت ل بورح يهو « دحاو تقو يف اعم تاهبج- ةدع تلوانت بورح « ةيلاثلا
 ًادبج اهب ضوبنلا اهاضتقاف < ترتاونو ترئاكت اهنا تباثلاو . ةيروطاربمالل ًالمقث ائبع « ربظي
 اهتوق ثربتعا يتلا ةمخضلا تايروطاربمالا لك ريصم امور تفرع . ةرمتسم ةظقيو ًالوصوم
 نكت /اًسمور نا ريغ٠ اهنع ديم ال تابجاوب اضيا اهمزلت يتلا قوقحلا هذه « اهقوقكل ًاردصم
 ىرحالاب تناك « كلذ سكع ىلع لب «ريصملا اذهلثم تضترا يتلا تايروطاربمالا هذه دادع يف
 , هب حنت نم

 ركذت » : ددصلا اذهب ليحرف هلوقي ام عمساف . اهتلاسر ممص نم يه تابجاولاو قوقحلاف
 ناو كقوقح ىلا فرعتت نا:ةلمجلا كنونف يه هذه «بوعشلا محت ناكيلع نا ينامورلا اهيا ًاديج
 قالخالاو ةوقلا«ءاوسلا ىلع تّنقتأ يتلاةينامورلا لّثملا مدصي ام امهنيب سيلف . كتابجأوب ضبنت
 لثثم ريغ نكت مل يتلا ةيروطاربمالا لشملا عم نروككي ام لثمل ىلع مجسنت يتلاو « ةيبرحلا
 . ةيركسع ةلود

 فيل





 نراك دقف « ددهملا عضو يف ًامود وا « ادهم « اصقان مالسلا اذه ادب اهم « اذكهو
 قاشتمال دادعتسا ىلع ًادبا « بولقلا يف همارتحاو سوفنلا يف هعقو هل « ايطسغوأو « [ينامور »
 دقف : !امهريغ جابتنا هرودقم يف نكي مل ةسايس يهو « مارتحالا ضرفو فوخلا عرزل ماسحلا

 . احجسم امالس : هدوعس متا يف ناك

 ماوق « يروطاربمالا شيجلا ىلع ةيلمتم ةرظن نآلا ذنم قلل
 ابيع تماق يتلا ةأكشتلاو « ةعّبطلا هتادأو ينامورلا مالسلا

 . نينرقلا نيذه لالخ ةينامورلا ةيندملا

 ًاقورع : اهماوقا نبابتو « ةيروطاربمالا ةعقر دادتماف . مئاقلا عضولا تايضتقمل اقفو هب لمعلا
 لك « اهراوج ةشوشم « ةجعزم لئابقو بوعش مايقو « اهفارطا دادتماو « ًالابجاو اسانجأو
 هتزربأو يروطاربمالا مافظنلا تزيم يتلا رومالا نم . ةديدج ًالولح ىفتتقا « هيلا امو اذه
 فرظ ىلع هدوجوو هؤاشنا فقوتي مل مئاد شيج مايق « لحارلا يروبملا دهعلا نع حوضوب

 ديعلا يف نهارلا مضولا هيلع ناك ا  ةرمتسملا برحلا ةلاح وه نيعم ثداحو مىراط

 ىلع تعلط يتلا ةديدجلا مظنلا ممص نم اقثبنا 6 هماوقو شيلا اذم نابكف . يروبجلا
 ىلا اولصوتي مل < ةدقعم « ةديدع تالكشم نم هٌواقبو شيجلا مايق 'لخي لو . ةيروطاربمالا
 . مجرأتملا نزاوتلا نم ةيهاو ةيوستب الإ اهضعب لح

 مل ؟ موقتو طبارت نا بحي ىتناو ؟ ا هتئيعتو اهبيتكت ىلا ليبسلا فيك « قلايفلا هذهو
 يتلا ةماعلا ةيمازلإلا ةيركسعلا ةمدخلا ماظن ىلا « ءارولا ىلا ىرقبقلا عوجرلا عاطتسملا نم نكي
 ًايفسعت ًاريبدت ةيلخادلا بورحلا يف ابيلا عوجرلا ناكف « سريرام دهع ذنم « اهب ذشألا خستنا
 راطخال دالبلا ضرعتت امدنع ريبدتلا اذه لثم نع نوضري دق .اولملقو سانلا هنم رمذت املاط
 تالاحلا يف الا قبطت لو « أدبملا ثيح نم اهيلع اوقبأ اذلو .ةكلبلا اهدروت « ءامهد « ةيهاد
 ىلع ضرفي نا « ناك ناسنا يا رودقم يف الو «دحا ةقاط يف نكي ملو .ًادج ةردانلا ىوصقلا
 يصاقايف وناك وا «نيدمتملا ملاعلا اذه نم اولح ناكم يا يفو « اوشاع ءامس يأ تحت «عمجا شانلا
 « ةيئانلا نوصحلا هذه يف اهزيع ام سبل « ةبيثك « ةبيتر ةايحلا رت ثيح «ةيروطاربمالا فارطا
 ةيودبلا لاغشالاو ةيبرحلا تاروانملاو « ةيمامالا عالقلاو زكارملا يف دحاو مغن ىلع غرفت ةايح
 راضتنالاب هدارفا سارضت « فرتخم شمج نم دب ال ناك «ةعمتجم بابسالا هذهلو .ةيرايجالا
 ىلعالا موقي نا نكمي ال وحنلا اذه ىلع شيجو . ءىراوطلاو رطاحلا ةبجاوم اوفلأو « لمملا
 داهجلاو برحلا نونف ىلع نوبردتبو ةيركسعلا ةمدخلا لع «ًارايتخاو اعوط « نولبقي ةعوطتم
 . ةردتسم نيراّمثو « ةيموي ةلوازم لالخ نم ًاليوط اهب نوسرمتيو « ةنبملا ىلع نوبشيو

 باذتجا لاحلا نم ناك دقف . مازلإب مازلإ : رخآ ابوجو < عبطلاب ىفتقا « بوجولا اذهو

 ةديدخا ةيركسعلا لواخلا روصق

 مالك



 ةبفاتلا ت”العتلا هذه لثمب « يناولا ددعلابو يفاكلا ردقلا ىلعو < ةعوطنملا نم دوشحلا هذه لثم
 ناك « رارمتساب ةيئامورلا بئاتكلا اهيف ركسعت يتلا تايالولاف , ةفلاسلا ةيروهحلا اهب تحول يقلا

 لامعأل « مهيضاغتب وا نيلوؤسملا نم عيجشتب « ضرعتت الف « ةميلس اهظفحو اهئاقب نم دب ال
 «ابعوقولو « ةبج نم اهتردنل « ةحنار ةعجرو قزر دروم دعت مل بورحلاف . راصتعالاو زازتبالا

 بحي شيجلا يف عوطتلاو .ىرخا ةبج نم «ءاطع الو بصخ يذ ريغ دالب يف « نايحالا رثكأ يف
 ةيئبعلا تآفاكملاو «تايارطلاو تابترملاك : حايراو مع نم كلسلا يف ال سانلا هيلع ليبْقي' نا
 حيرستلا ىدل مه ىطعت ةيخس تاضيوعتو «تابسانملا ضعب يف اهعيزوت ىلا راصي ينلا ةيدقنلا وا

 تناك تايرغمو تاق”ونم هذه لك . ىلعا ةيئاضق وا ةيعاتجا ةبترم ىلا عبفرتلا وا « شيجلا نم
 ةنيزخلا هب حزرتأ تناك ام بناج ىلا ةلودلا لهاك حزرت تافراصمو تاقفن نع « لعفلاب رولتت

 امي مدمو دنجلا دا رفآل شيعلا لئاسو نيمأت اهبضتقي تاسلوؤسمو ءابعا نم « ةلودلا هذه يف

 : حالسلاو برحلا ةدع نم مزاي

 ةناعتسالا نم ريثكي لقا ةلودلا فلكي ابمادختسا ةيرشي ةدامب ةناعتسالا نم دب ال ناك اذلو

 « اوحبصا نيذلا « امور ناكس عومج اهنم فلأت يتلا سانج-الاو قورعلا ةنيابثملا ةيرسشبلا رصانعلاب
 ثمح ةنيدملا يف ةيطارقوتسرالا ةقبطلا « حلاصلا فلسلا اهققح يتلا ينآملا لضفبو « نامزلا عم
 مهقحل اهم اهلمحتب نوضري ال « تاقياضم نم اهبف ام هركتو « ةيركسعلا ةايحلا جمت تذخا اهنا
 وعدت ةيروطاربمالا ثحار بابسالا هذ لو . دينجتلاب ههوبق لاح يف تازايتماو عفانم نم

 اهتمالس نيمأتل © لبق نم ةيروهملا اهيلع تشت يتلا ديلاقتلا عم اهنم ًاريس « اهشيج يف ةمدخلل
 ًاعضو مهنود « ءاقرف ًاضيا لب ©« بسحف ةيوعرلا هذبب ًادبع ثدحا اياعر سيل « اهنمأ ةنايصو
 فرتحلا شيجلا فصن اعم اوفلأف ©« بناجالا نيب نمو تايالولا ناكس نيب نم مهراتخت « ًايعاتجا

 يداملا حبرلا مرظن يف زواحت اءارغا حتافلا امور شيج يف ةمدخلاو لمعلا مهارغأ دقف . ابيرقت
 ةينامورلا ةيندملا هب تزيمت ام عقواو زربا اذهو .هب سفنلا اوّنمو هيلع لوصحلا يف اوعمط يذلا
 «اهاياعر ءامدو ائافلح دعاوس ىلع ةينامورلا ةنطلسلا تأشن نا دعبف .ءارغالاو بذجلا ةوق نم

 ةيروطاربمالا هذه ىلع ظافحلا ةمبم يف 4« ىرخلا ةرم « مهيلا هجوتت « مويلا امور ىرن انب ذا
 . اهتع دوذلاو

 ةيدام ةلكشم < شيجلا دامع يه يتلا ةيرشنلا ةداملا بناج ىلا « تفّلُأ ةيركسعلا ةيضقلاف
 ةمدخلا نم نيفعملا نامورلا نينطاوملا ىلع :راك « سطسغوا دبع ذنف . ىلوالا نع ةدح لقت ال
 يذغتل « ةثّروملا تاكرتلا لصا نمنيرشعلا يف دحاو اهرادقم «ةمدخ لدَب ةبيرض « ةيركسعلا

 « كاذ ذا ةيروطاربمالا ىنغ نم غلب اهمو . ةمدخلا نم فرصلا تاضيوعتو شيجلا قودنص
 هذه لثم دشح ىلع ةيترتملا ةيلاملا ءامعالا بنج ىلا « هجاوت نا اهيلع ناك دقف « اهئيف ةماخضو

 زجعب اهمائها نم رثكأ « هنم ىناعت تناك يذلا يرشبلا صقنلا « دنجلا نم ةمخضلا دوشحلا
 ليبسلا اذه يف تقال دقو . ماوس نود « اهاياعر نم غلابملا هذه عمج يونت تناك ذا « اهتنيزخ

 اضف



 عارشتو نست نا اهلع ناكف . اهراهدزا جوأو اهزع نايا يف ىتح جاعزالاو تنعلا نم ريثكلا

 ابعابتا اهترطاربما ضعب ىنمت يتلا ةسايسلا بابسا ريفوت اهعسو يف نكي مل ذا « اهنقاط يف وه اه
 . اهيلع ريسلاو

 طاسترا نا ذا « لمكالاو لثمالا لحلا اهدنع قالي مل ؛ هسفن وه ايلعلا شيجلا ةدابق مظنتو
 اذه ىلا رظنلا نود لوحي ناك « هيلع تناك يذلا يعاتجالا ماظنلاو ةلودلا لكشب ةدابقلا هذه
 روطاربمالاب « اسأر «.ايلعلا شيجلا ةدابق طبترت نا نم دب ال ناك اذلو . درجتب ريطخلا بصنملا
 هرارمتساو « شبجلا ءاقبب « ريبك دح ىلا طبترا « حلا يف هرارمتساو نوطاربمالا ءاقبف . هسفن
 « دودحلا ىلع همظعم طبارملا شيلا اذهو .هسفن روطاربمالا رإرمتسا ىلع فقوتي «رخآلا وه

 ءاقتنا ىلا هذه ةلاحلاو « لمبسلا فيككف .هدئاق اهنم لكل « شومج ةدع نم لعفلاب فلأتي ناك
 «. ةصاخلا مهتحلصمل اهنوققحي يتلا تاراصتنالا مهريخست نود ةلوامحلا نكمي فيكو « ةداقلا ءالؤه

 « ىرخا ةبج نمو ؟ العلا ةطلسلا ىلإ لوصولل « هيلع مهذوفنو شيجلا يف مهتلذنم لالغتساو
 (ف . مهكلس مظتنت يتلا تاكاالمللاو رطألا مهل رفوتت لام ركذي ءيشب اوسيل مهسفنا دونجلاف
 نا بحي سسا يأ ىلعو ؟يلسملاو ينفلا مهبيردت نيمأتو«تاكالملا هذه نيمأتل «يرمعل « لببسلا
 هجولا ىلع. « هلك اذه قيقحتل ةيسهذلا ةدعاقلا يه امو « مهتاعمفرت قستنت نأو « مهتبقرت موقت

 يذلا ديدجلا ماظنلا ةحلصم نم ناكو ؟ يعامجالا سلا يف مهل نوكي نا ىسع امو ؟ لككالا

 اهنملك صاصتخإ ديدحتب كلذو «ةيركسعلا ةطلسلاو ةيندملا ةطلسلا نيب لصفلا « دالبلا ىلع علط
 طارخنالا دنع «رظني ال نايضقت ةماعلا ةحلصملا تناك «كلذك .اهنيب طبارتلاو ماجسنالا نيمأتو
 هل ترفوت نمو « يركسعلا كلسلل قيعلا ليملا هنم اوسنأ نم الا « تاعيفدتلا ريرقتو شيجلا يف
 هبؤي' نا نود « ةيبرحلا كراعملا يف ةيركسعلا هتاءافك نع نهربو « ةمزاللا ةيقلخلا تادادعتسالا
 ةرطاربمالا ناك اذا ام «ادبا لبجتسو . بسنلاو بسحلاو « لصفلاو لصالاك : رخآآ ءيش ىلا
 اولواحي مل ىرحالاب وا « اوتكمتي مل مهنا وأ « فادهألا امل اوددحو اهلك رومألا هذه اوحضوا
 . ةبعرملا ديلاقتلا نم صلختتلاو لماوعلا هذه, طئاحلا ضرع برض

 زكارم لك تبقب اهنيب ءاضعالا ءالؤه ءانبا ماما ةدصوم خوبشلا سلجم باوبا تبقي دقف
 ضعب ىلا اهضعب دشت تناك يتلا ديلاقتلا هذه نع جورخلاف . ءاضعالا ءالؤم ىلع افّمو ةدابقلا
 / رخآ ىلا زاهج نم لاقتنالاف.خومشلا سلجم ىلع جورخ ةباثمب ناك «ي ركسعلاو يرادالانيزاهجلا
 يف بلقتلاو « خويشلاسلجم ىلا لوصولاف.هذفانم تقاض وا هلبس تقد نإو «الحتسم ًارما نكي
 روما اهلك و . ءانمالا ةلودلا مادخل ةظوفحملا تآفاكملا هذه نم وه « اعيفرتو ةيقرت : هفئاظو
 ةسفانتملا بازحالا فقاومل ةيباختنالا اهتابمترتو اهتارارق مضخت«نيمكمحلا نم ةثيهىلا اهب عج 8
 ةيعامتجا تاقبطب ةنامعتسالا « يرمعل <« شيجلا تاك الم ددع عفر بجو دقو . مهتاريثأتو
 يذلا راكتحالا اذه « هتلآاضو مهددع ةلقل « اودقف« خويشلا سلجم ءاضعا نا ذا < ىرخا
 رم ىلع « دهاشن انذخأف . مهاوس نود مهدحو «ًاليوط هب اوعتمتو «ليبقلا اذه نم « هوسرام

 فقيل



 تاك الملا ءالمال يعسلا نا الا.دنجلا دارفا نيب نم“ فص طامضو «طابضو ناسرف عولط «نمزلا

 ةديدج تادابق اهل تزرفا ةديدجلا تادحولاف . .يعامتجالا 'ملسلا تاكرد ىندا غلببل طحني م

 ًابذج اهنودو 2« ىرخالا نم ةبترم ىندا « بلاغلا ىلع « يهو اهيلع ترصتقاو اهب تظفتحا

 نا دعب الا نيقيرفلا نيب ةسفانملا مقت لو . صقنلا يناعت ىلوالا تادابقلا تبقب اهنبب « ءارغاو

 هيلافشلا طابض «هفطعو هتياعرب رعغي كلملا حار ام دنع وا ليوط بيردتل ةيناثلا طابض عضخ

 ميكحلا جردتلاو . ةلايخلا ةقرف ىلا يداببلا طابض لصوا اك ةخيشملا ةبترم ىلا مهلصوا ىتح
 ةارابملاو سفانتلا ىلع « يلاتلاب مهلمحو ةساملا نم ءيش ىلا تاقبطلا ءانبا اعد بتارملا هذه يف
 ىلع روطاربمالا دعاس اي « لالحنالاو خسفتلا نم عمتجلا ةنايص ىلع كلُ دعاسف « مهنيب اهنف
 عجشبو صالخالا ءىفاكي نا نم هنكحم ذا « هيلع هترطيسو شبجلا ىلع هتطلسب ظافتحالا

 تالهؤملاو اهتميق نم صقتناو : ةدايقلاب ىذالا ضعب قحلأ رمالا نا الا . ةمصخشلا ةءافكلا

 تاءافكلا زوربل لوطا اتقو تضتقا نا ريبادتلا هذه رثا نم ناك دقف . اهب ىلحتت نا بحي يتلا
 :الثم « تامزالا عوقوك تابسانملاو فورظلا ضعب ىلع روبظلاو يلجتلا ترصقا ا

 دبع نم نيلوالا نينرقلا لالخ « هليكشتو شبجلا ميظنت ىلع أرط 59506

 تادارطتسا ا بلحارم يصقت انيضتقي ةريثك تاروطت « ةيروطارسصالا رعبا ارتاول

 هيف تماق يتلا دوبعلا ريخ ىلع اهيقلن ةرباع ةرظن ىلع رصتقنلف .انه اهركذل لحم ال لصافتو

 ينامورلا ملاعلا نصح اهرابتعاب « لثمالا هجولا ىلع ؛ يركسعلا اهرودب ةينامورلا تاوقلا

 نيتوطناو سونايرده مح لالخ « داليملل يناثلا نرقلا فصتنم يف يا « نيتملا هعردو نيصحلا

 ولا يل كسا الا نيرا سال د نتج نا يردن كرب اد

 ةئئأمطلا ثعبلو نمأآلل ةجاحي هسفن وه «ةينامورلا ةظلسلل اهعيمج ةعضاخ راطقا نم اهءارو امو

 تالصاوملا طوطخ رمت « ةيروطاربمالا بلق يف عقت يتلا ةيلخادلا ةريحملا هذه يفف . سوفنلا يف

 ا ا ا و ا ب سا ا

 يتلا ةيبرحلا ليطاسالا هذهو . اهل رثا لك « ردن ام الا « دقفت تداك « لوالا نرقلا يف اهل رطخ

 .ابتميكشو اهتكوش نم ريثكلا تدقف « ةيلهألا بورحلا رخاوا يف ملا بابع رخمت تناك

 نيتيفاضا نيتينامور نيتقرف بحست نا ةطلسلا ةعاطتسا يف حبصا لوالا نرقلا فصتنا نا ذن

 شيجلاب ًايئاهن اتقحلاو « ةببرحلا ليطاسالا رهظ ىلع لمعلا هيلا دبع يذلا ةاشملا شيج- لصأ نم

 نيمأتب اهبلا دبع يتلا ةرامعلا يه « اهسأبو اهتوق ىلع تظفاح يتلا ةديحولا ةرامعلا لعلو . يرّبلا

 . يلفسلا نيرلا شيحي لاصتالا ةنمؤم « يلامشلا رحبلا لحاوس ةبقارمو « ايناطيرب عم تالصاوملا

 تاراسع اهبف تماق دقف ل لا وا

 .كلذ ىلع يربلا شيخلا عم ةنراعتم ةيروطاربمالا نع عافدلا يف اهبببصن « ىرخلالا يه <« تذخ

 ا ا م ل اول كارلا

 نكمي ام نأشلا نم اه نكي مل « مهبناج ىلا نفسلا هذه ىلع ةلماعلا:ىوقلاو ةراحبلاف ..يربلا

 اضل



 «امود اهانيأر يتلا امور ديلاقت نع انه ةيروطاربمالا "دنت لو .يربلا شيجلا قرف لقاب هتنراقم

 برح هتضتقا ام رثكا لاطتسا يبرح يرحب دوبجب مايقلا نع :زجعت « ديدملا اهخيرات لاوط

 نم ريثكلا اهل ببسو « ةتغب اهماما بصتنا رطخب أجافت مود ابلعج يذلا رمألا « ةنيعم

 . سأرلا عجوو بعانملا

 شيجلا اذهةوق تغلب دقف .مهتياعرو ةرطاربمالا ةيانعب شيجلا رثأتسا

 ناكس ددعل ةيسنلاب دج لشض ددع يرمعل وهو « "و. ,..نم وحن

 اماذا © ًادج ليئضلا ددعلا اذهو . ةمسن نويلم ه٠ نع لقيال ام غلابلا ةيروطاربمالا
 ىربكلا ءارحصلا نع رظنلا عطقب « ةيربلا دودحلا نم رتموابك فال1 ةعسنلا رامتعالا نيعب انذخا

 بجو . ببنلاو بلسلا لامحأ ىلع اويئثد نيذلا لحرلا ودبلا لئابق اهبف لقننت يتلا برعلا دالبو

 ةرادالا نوؤشب اهنم قلعت ام ىتح ةيقارملا ءاعأ نم شيجلا اذه ىلع بترتي ناك ام ىسفنالا
 رومأب فلكملا « لماعلا شيجلا نم ًابناج ذفنتست تناك يتلا ماهملا نم اهريغو « ًانايحا ةيلخادلا
 امور يف ةينامورلا ةيماحلا عضو « الثم كلذ نم . يجراخ رطخ لك دض دالبلا نع عافدلا
 امور يف هلثامي ام موقي نا نود يروطاربمالا دبعلا يف ةديدخلا ةرادالا هترجا ريبدت:وهو ءاهسفن

 نمأللو « اهتمالسو ةيزكرملا ةطلسلا نمأل ةيماحلا هذه نم دب ال ناكو . يروبملا دبعلا لالخ

 دبع يف « ةيماحلا مهنم فلأتت ثناك نيذلا يدنج ٠.٠ ١١ لا لصا نمف . ةنيدملا يف يلخادلا

 يروطاربمالا سرحلا « يدنج ؛ه٠٠+ مهددع غلب « مهنم مسق لكش « سويراببط روطاربمالا

 يتلا ةيبيدأتلا 'تالملا يف هتدعو روطاربمألا دامع يه ريباوط ه نم ةيماحلا تفلأتو . صاخلا

 ةصاخ. بئاتك نيب « ةوقلا ذمه نم ىقبت امو . رخآل تقو نم اهبلا ةجاحلا وعدت تناك

 ةيسيلوب ةوق نم هيلا جاتحت ام اهل نمؤي ثيحب ةنيدملا قرافي مل « اليل ةسارحلابو ةنيدملاب
 ةينامورلا تاوقلا عضو ناك ابيرقت وحنلا اذه ىلعو . اهبوشن دنع قئارحلا ةحفاكمل تاي"رسو

 يف لمعت اهنم تناك يتلا وا ةيريبيالا ةريزجلا هبش يف ةئاقلا اهنم ءاوس « اينابسا يف ةطبارملا

 . ينجألل يدصتلا اهتمبم نم نكي مف - مويلا برغم ا  ايئاتيروم ةعطاقم

 ام لك ىلاو « هدارفا نم درف لك ىلا ةجاح ناك يروطاربمالا شيجلا نأ حضتي اذكهو

 ةلوكوملا ةمهملاب « لمكالا هجولا ىلع موقيل « برحلا نونف يف ةراهمو ةيركسع ةءافك نم هب عتق

 ::يضر لكشن اهي ماق ينلاو هيلا
 تفرع يذلا ممالا لمحت لازت الف « ةأبعملا كراعملا ةديس « ئربكلا ةيجذومنلا ةدحولا اما
 تاحوتفلا اهتققح يتلا داجالاب دبا طبترا يذلا مسالا اذه [« توب ه وهو ] لبق نم هب
 تاليدعت ةيروطاربمالا اهيلع لخدت / ةقرف يهو «ةينامورلا ةنطلسلا تأشن اهيلع يتلا ىربكلا
 « نويجللاو . سراف ١١٠ اهدارفا ددع دعتي م « اهب تقحلأ ةلايخلا نم ةّيرس ءانثتساب « ركذت

 نويجللا : ينامورلا شيملا

 اريد



 ةبتكلا نيابت ددع وهو 2« يدنج .٠.٠ ١ - ه ٠.. نيب اهددع حوارتي « ساسالا يف ةاشم ةدحو

 سداركدو «(مانممامو ريباوط : نم نوبجللا فلأتتو .هديدحت يف نومدقالا نوخرؤملاو

 اطباض ٠١ نم فلأتي < نيتم « يدامق كالم ًاعبمج اهمظتني « (0جاسامو تابرسو ةلد»ةجاناعو

 أمي دنا فوفص نيب نم اوجرخ طابض مو < (00/منم» : ب دنع فرعي ةئام دئاق ةبتري

 تايرسلا ةدامق نولوتي اوناكو «ةيركسعلا تاجردلا « اعابت اوقرو «ةردقمو ةءافك نم هوربظأ

 مو . يناثلا نرقلا يف ًادج أردان يقب رمأف « ىلعأ تاجرد ىلا مهتيقرت اما . سيداركلا يف ىلوالا

 ءاضعأل < ًآلصا « اهب ظفتحما ةفبظولا هذه « نوبجللا وا ةقرفلا ةدايق ىلا لصو نم مهنيب رن
 نم طباض ةقرفلا ةدابق ىلوتي ناك ثبح « رصم يف الإ « خوبشلا سلجم ءاضعا وا ةودنلا سلجم
 . هيلافش ةتر

 نم نكي ل زايتما وهو « ةينامورلا ةيوعرلا ىلع نيلصاح اونوكي نا ةقرفلا دارفا لك ىلع
 يف عوطتي نم لكل « رطاخ ةبيط لكب هحنمت ةلودلا تناك ذا « هيلع لوصحلا طق ريبعلا
 تذخا دقو . ةملهالا بورحلا لالخ زايتمالا اذه نم ديفت نا ةرادالا تفرع دقو <« شيلا

 قح منت الف « ذيفنتلا عضوم هعضتو فرعُلا اذ مل دوعت « يناثلا نرقلا يف « ةيروطاربمالا

 . شيجلا يف اهطارخنا ىدل « ريبكم مبسب ةراضحلا بابسأب تبرض ةيرشب رصانعل الإ ةيوعرلا
 لاكتسا ىلع لمعتف « يللا عوطتلا ىلع « ريبك دح ىلا < دمتعت اهليككشت يف « ةقرفلا تناكو
 «مهاوس ىلع مهليضفتو دونجلا ءانبا كلذ يف ةرثؤم «طبارت ثيح ةيركسعلا اهتاليكشتو اهتادحو
 . برحلا بح اوعضرأو < يركسعلا طابضنالا نم ءيش ىلع اوئتشُن نا دعب

 فصنلا نا ذا « شيجلا فصن ىوس فلؤتل نكت ل فرصلا ةيئامورلا قرفلا
 اياعرلا ريسغ نم اهدارفا « ةيماظن ريغ سيدارك نم فلأتي ناك رخآلا

 عضخت ةدحو اهبعم فلؤتو ةقرفلا ىلا مهنت ةدعاسم ةيفاضا تادحو نولكشيف « نامورلا

 . ةرسثابم ةماعلا اهتدامقل

 ةيقاضالا تادحنولا

 « ةينامورلا ةقيرطلا ىلع نيحلسم «يدنج ٠٠٠ ١ و 6.٠ نيب ام مت تادحولا هذه تناكو

 ناك حانجلاف . ةينامورلا ةيوعرلا نولمحي طابض ةرما تحت«ينامورلايبرحلا جهنلا برحلا يف جهنتو

 رصانع نم ًانايحاو ةاشملا نم فلأتت سداركلا تناك انسب « ةلابخلا ناسرف نم امؤد فلأتي

 نا ريغ . اهاجر نم لكشت يتلا ةقطنملا وا ةدلبلا مما لمحي سودرك لك ناكو . ةفلثغ
 ابلعج « اهنيوكتو اهتأشن'قطانم نع ةديعب « ةريثك انايحا « ةمدخلل سيداركحلا هذه رارطضا

 تادحولا هذه دارفأف < نكي اهمو . اهيف طنارت تناك يتلا تاعطاقملا ءامسا 6« دعب ابف لمحت

 مو . لصالا ةينامورلا قرفلا دارفا نم ىندأ يراضحو يعاتجا ىوتسم نم مه ةيفاضالا

 نوحنمب ةيمسر ةءارب مهيلا لست « طقف كاذ ذاو « ةيركسملا مبتمدخ.ءابتنا دعب الإ اونمورتي

 , ةيئامورلا ٍةيوعرلا قدح ايبجومب

 نكت



 ىلع انه انيتا يتلا ريغ ىرخا ةيفاضا ةقرف « يناثلا نرقلا يف « ينامورلا شيجلاب قحلأو
 عون نم بلاغلا ىلغ يه « 37نب»م# مساب مهدنع تفرع « ةدعاسملا قرفلا نم اهفصوو اهركذ
 « ةيبرحلا مبقرطو مهداتعو مهتحلسأ اهدا رفأل . ةينامورلا تادحوولا بناج ىلا لمعت ةصاّنقلا

 ةعبرس « حالسلا ةفيفش تادحو بلاغلا ىلع يهو . مثدالب يف اهب ذخالا يراجلا ىرطلا يه

 . ةأجافملاو ةعرسلا يضتقت تامهمب اهملا دهعي « لقنتلاو كرحتلا

 تناك « اهددع فعاضت ةدعاسم ةبفاضا ىوق نم اهيلا امو ةيئامورلا نويجللاف

 فراك . ةثيدحلا شوبجلا قرف « دبعب دح ىلا هبشت يتلا ةيركسعلا ةدحولا فلؤت
 « فورظلا تايضتقمل ًاقفو دعب اهف ًاليلق ريغت «ةقرف 70 «سطسغوأ ةافو دنع «قرفلا هذه ددع
 ددعلا اذبي اذاف . الثم ناصعلاو درمتلا تالاح يف « انايحا اهضعب لح" وا « ناصقن وا ةدايز نيب
 لكش دقو .سونايرده دبع يف 78 ىلا طبهم مث سونابارت روطاربمالا: دبع يف ةقرف ١" ىلا عفترب
 ثالث سوريواس سوميتبس روطاربمالا لكش ا؟ « نييرخا نيتقرف ليروا كرام روطاربمالا
 + هالبع أف ةديدج قرف

 شوبمجلا

 « ةيركسملا ةجاحلا تابلطتمل اقفو تايالولاو قطانملا فلتخم ىلع عزوت قرفلا هذه تناكو
 لقن وا«ام ةيالو يف اهتاوق ضيفخت ةرادالا تأر ام اذاف .نمألا ىلع ةظفاحلاو عافدلا تارورضو
 نمآلا رارقتسا نوكي ام ًاريثك ذا «ظفحتبو لك لبمتب :ريبدتلا اذهترجأ «ابيف ةطبارملا ةيماحلا
 وه ريشتلاو ليدبتلاو ليدعتلل هقرف تفدهتسا ينامور شيج. رثكا لعلو .ريغ ال ًايروص دالبلا يف
 فلأت نا دعبف . ًاييرقت نرق ةلبط اهب ذخالا رمتسا تارييغت يهو « نيرلا ىلع طبارملا شيجلا
 ناك انسب « سونايرده ةافو دنع عبرا ىلا اهددع ضفخنا «قرف نامث نم سطسغوا دهيع يف
 م نم اسسآ شيجو « قرف نراث نم فلأتي « تاذلاب تقولا اذه يف بولاذلا شيج
 انقيرفاو ايئايسا نم لك يف ثالث تطبار انيب « ايناطيرب يف اهنم ثالث ماقو < ًاضيا قرف
 . ريصمو

 دشحلا قيرط نع سل « ابنمأ نوصتو ةازغلا نم نيعماطلا يدارع اهنع درتو ةقطنملا وا ةيالولا يطغت يبهف . لالتحا شويج « اعسوتو «ةيطغت شويج- يه اهمظعم يف < شوبجلا هذه
 ىرخا تادحو الول كاب مايقلا اهدحز اهرودقم يف نكي مل روما اهلكو « بيلأتلاو بيتكتلاو
 ناك « اذلو < يطابتحا شيج نم كلانه نكي م« اذه ىلع ةوالعو . دالبلا يف ةطبارم ةيفاضا
 تادحو رفنتسا ام اذا الا « براحم كرحتم « روانم شيج ىلا لوحتي نا « ادج ريسعلا نم
 كلذو « ةطيارملا شوبجلا هذه ةيوقت ىلا ريص وا« ةديعب وا ةبيرق ىرخا شويج نم ةيفاضإ
 تناكو. مادم رطخ دنع الإ هبلا نوعجرب اونوكُي  ءارجالا اذه لثمو «ءامدقلا نيبراحملا ةرعدب
 ميطتست ال «دالبلا ىلع هعزوت ةقيرطو « اهشيج فنتكي يذلا عضولل ةبسنلاب « ةيروطاربمالا
 مزات نا اهيلع ناك اذلو « ةيناث ةهبج يف ةطبارملا اهتيماح فاعضإب الإ ةنيعم ةهبج ىلع دومصلا

 اذن



 امل نكمي ال انلاك ًارما ريتعي ناك « هتعببط وا هادم ناك اهه « موجه لكف . ةتحي ةيعافد ةطش
 مهفث نا عيطتسن اذكهو . دالبلا ىلع ًارطخ نوكي يجراخم طغض دنعو « ردن ام الإ هتيءاجم

 نع « 0 ضعب يف « ”ةأحف ممءانثناو نامحألا ضعب يف َه ةرطاربمالا هيلع ناك يذلا ددرتلا نآلا

 ةووو م8

 ايقير ةعطاقمو امئامرج نيبو ةيئامورلا ةيروطاربمالا نيب دودحلا م لكشلا
 يف نودحلا - + ؛ سونايسبسف دبع يف دودحلا  ؟ ؛ سوناتسيسف روطاربمالا لبق دوذحلا

 نوصحلا ضمب:_ ه ؛ ةيئوطنالا ةرسالا دبع رخآآ يف دردحلا . ع ؛ ةيئوطنالا ةرسألا دبع
 , ره ه . ٠ نم رثكا ىلع ةعقاولا زكارملا - 5 ٠.؛ ةيعافدلا عالقلاو

 عقوق ريغ ىلع « اهنع اولام مث « اطاوشا اهبق اورابمو اهب .اوذخا اوثاك ةيركسع تالمحو تاديرجت
 حوتفلاو « ةدودحم ةيموجه تاكرحي مابقلا نولضفي اوناك اذلو , ةظهابلا اهفملاكتل « راظتناو

 كلذك . , رمالا ىضتقا ا ا ا ةبحيردتلا

 ' بحي .« ةثراكب دالبلا ددهتي اعضو- ؛ نيتببج ىلع برحلاب  دحأو نآ ينو « امم مانيلا اوربتعا
 ش ١ نك يأب هب هيدافت
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 مظنلا هرارمتسا نمؤيلو « يداسلا ةيروطاربمالا عضو ربدتيل ماق يروطاربمالا شيجلاف
 . عاستالاو لومشلا ةفص اهل ناك ام ايس ال « ةئراط < ةضراع تامزا جلاعبل ال < بيقرلا هريسو
 ام اذاف . ةمهاو « ةبنآ « ةينمز ةنينأبط ىوس عورلا يف لخدي الو < سفنلا يف يحري ال وهف
 بوعشلا هب اهل تحمس يذلا يسنلا ءودهلا لضفبف « يناثلا نرقلا يف اذه نم ءيشب دالبلا تمعن
 بعصلا نم ناك اذاف . يبرحلا وا يركسعلا ةيروطاربمالا قوفت لضفب سيلو « امل ةرواج ا
 لبقتسملا يف ةيروطاربمالا امل ضرعتتس يتلا راطخالا اروصتي نا نع نيزجاع اوناك وا «اهتداق ىلع
 طق يحري ال عضو نم هيلع مهام اورعشتسي نا « ةريصبو ةنطف مرثكأ تاف اف « علاطلا
 دودحلا راصتخا قيرط نع مهتاوقب داصتقالاب ةرطاربمالا دنع ىلت يذلا صرحلاف . ةنينأمطلاب
 وه«دودحلا هذه طخ لوط ىلع ةيعافدلا عالقلاو نوصحلا ةماقإ قيرط نع وا « ءىتاونلا ةلازإو
 « اذه يف نا اك نهو نم عضولا هيلع وه ام «اواهاجتيل وا اولفغيل ارنوكي مل مهنا ىلع هنيعب ليلدلا
 سنأتو ةئينأمطلا ثعبي لكشب رومالا ريدتو عضولا اذه ةجلاعم يف ةقداصلا مهتبغر ىلع ناهربلا
 , رطاوخلا هل

 ةنناربلا دودحلا ىلع ةعقاولا اهتايالو ةيروطاربمالا يقبت يكلو

 « اهدبج لواحت تحار « مهتاديدهتو ةرباربلا تامجه نع لزعمب
 ةبقارمب موقت ةقاش « ةريسع ةمبم يهو « اهذيفنت ةيركسعلا تادحولا ىلا لوكوملا ةمهملا ريسيتل
 تذخأ « ةيافلا هذهل ًاقيقحتو . اهددهي ام ثودح دنع « اهنع عافدلا يف دومصلاو دودحلا
 ىلع ةمئاقلا « ةريمكلا ربالا ءىطاوش لوط ىلع « تايماحلا مققت « رمألا ءىداب يف « ةيروطاربمالا
 رلعت نا « نيرلاو « برنادلاو « هارجم نم ءزج يف تارفلاك « اهنم ةبرقم ىلع وا دودحلا هذه
 اه عقيل وا يفكتل نكت مل هدحو شيجلا ىلع موقت ةنينأمط نكلو . بليإلا رهن ماما اهتماقا
 موختتلا نم اطخ « ةديدع طاقن يف « حلصتست وا اهل مقت «يناثلا نرقلا لالخ « تنخا !ذلو .دحأ
 . « ةزدمو » ب هتسسست ىلع اوحلطصا دودحلاو

 ابميظنتو دودحلا لع فارشالا

 طخلا اذه اهنم فلأتي يتلا ةيعافدلا زكماردلل ىلثم ةروص انرطاخ يف مسرب ام ريخ لغلو
 يجراخن روس يتأي مث « جايس هنود موقي ردحنم هبلي « ىدنخ هب طيحي مخ وه < نيصحلا
 « ينارغوبوطلا اهعضوو ضرالا ةعيبط تايضنقل اقفو موقت نوصحو « ةبقارملل جاربا هعطاقتت
 ةئيصحلا دودحلا هذهل ىلثم ةروص وا لاثم ريخو . نويركسعلا نوسدنبملا اهل هططخي امل اقفو وا
 نياتلا رهن نمقلطنيف «سونايرده رادحي فرعو اميدق ايناطيرب يف ماق يذلا نيصحلا رادجلا اذه وه
 فيضا « طخلا ةعنم يف ًاناعماو . مزور 11/8 ثريف ياولوص مقومب لغسيل دتيو 64
 رهن تح ثروف ىلا ثريف نم دتما « نينوطنا رادجي فرع رخئآ رادح « هنم ىلاإشلا مسقلا يف هيلا
 فورمملا طخلا وهو - بونادلاو نيرلا يرهن نيب كلذك ماق نيصحلا طخلا اذه لثمو . ديالكلا
 (« ( ]رمو ]مر[ عنك ) ةيفالفلا ةرسالا ةرطاربمأ صرح يذلا طخلا اذه ةينامرجلا دودحلا طخي
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 طنخلا اذه نم لغسدو . هتعانم ةفعاضمو هعافد ةيوقت ىلع « نينوطنا روطارسمالا ةافو بقع

 « ًارتمواك ه٠.٠ ةدتمملا ©« (دسمو 2فسسهاعمع تاموكيد لوقح مهدنع ةفورعملا ةقطنملا

 دوعبل « نوب » ةنيدم ةاواسم ىلع نيرلا رهن نع دعتبي مث « مقتسم طخ يف ًارتمولبك ١ ابنيب

 ثعبف نيصلا روس هباش يذلا طخلا اذهب نأكو . نوبستار ةنيدم عافترا ىلع « بونادلاب لخدبف

 . ةعيبطلا قراخ ائيش « سوفنلا يف ةبهرلا

 ناك « ةءظعلاو ةماخضلا نم « لقا ةبسن ىلع امنا « ةئرصحلا دودحلا هذهل رخآآ لاثم كلانهو

 موقي يذلا طخلا اذ ه وه « هديبشتو هتماقال لئاط دهجو ةرابج ةدارا نم دب ال « كلذ عم

 اذه للختيو .ءارحصلا ابجاوم ةيقيرفالا ةراقلاّتح ًابونج ردحني طخ يف ءايروس نم قرششلا ىلا

 ىلع ةعقاولا تائصحتلا نم ةضاو ًانأث ىندا يه عالقو نوصحو تاردحنمو قدانخ : طخلا

 اهب مكحتلاو هايملا دراوم ىلع هترطبس نم لوالا هتعانمو هتوق طخلا اذه دمتسيو . لوالا طخلا

 متيقلا رابآلا نم ددع اهللختي «عالقو نوصح نم اهيف امو تاماكحتسالا نم ةكمحم ةكبش ةطساوب

 محلصت ةقطنميف « ضرألا ةياقسو يرال ةديج ةكبشو « ةبدجلا قطانملا يف اهدادعاو اهرفح

 ىلعو « اهلالغتساو اهراثتسا ىلع شيجلا دارفا عم ىرقلاو عرازملا ناكس اهيف نواعتي « ةعارزال

 . اهنع ودملا تاوزغ در

 ةزاتم ةكبش « ةيبرحلا تائيصحتلاو ةيركسعلا تادادعالا هذه فدرا « نيطخلا الك ىلعو

 ابضعب نوصحلاو عافدلا زكارم لصت « تابعشتو تاعرفت نم اهيلا امو ةدبجلا تاقرطلا نم

 « ةيسيئرلا شيجلا تايم ةداع موقت ثيح « دالبلا ةرشؤمب اهلاصتا نمؤت اك“ ضعبب
 دودحلا ىلع نيطبارمل ةمزاللا نؤملاو ةيركسعلا تادادمالا لوصو نيمأت نم دب الذا

 . اهنع نيمفادملاو

 ضعب يف الإ « ةيضرم ةقيقد ةروصب دعب رحب مل ةنيصحلا دوذحلا هذه ملاعم نع يماعلا ثحبلاو
 فوشكلا هذه رزاؤي وجلا نم يفارغوبوطلا ريوصتلا ءاج مث . ايناطيربو ايناماك « اهنم نكامألا
 تايرفحلا ابيلا لوؤتس يتلا ةريخألا جئاتنلا تناك امههو . رظنلل اهزربيو اهححصيو ةيماعلا
 «علاطلا لبقتسملا يف اهتقد نم غلب امهمو «ىرخا قطانم يف ةنيصحلا دودحلا هذه ملاعم نع ةيرثألا
 ضعب ملامم اندجو انياف . نآلا ىتح معلا اهيلا لصوت يتلا ةديكألا جئاتنلا لخلخت وا لطبت نلف
 اننكما « ةميدقلا قرطلا ضعب تاعاطق يفو « ةلوزعم نكاماو زكارم يف تماق يتلا نوصحلا
 نم مخت لك يفف . ينامورلا شيلا تادحو ضعبل تايبخم ماما اننا 4 ديكأت لكب « مزجت نا
 هلذب يذلا لئاطلا دهجلا اذه ماعم « ةبلج ةحضاو ةروصب زربت « ةينامورلا ةيروطاربمالا موخت
 « ءاعمج ةيروطاربمالل اوئمؤيل « اهشيج ةمدخو امور ةمدش يف نولماعلا نويركسعلا نوسدنيملا

 نمألا نم هيف بغرت ام رثكحا « اهفارشاو اهترطيس تحت تلغسد تايالو نم اهيلا اسمو
 . مالسلاو'ةنينأمطلاو
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 هب ربتشا ام ىلع « ةيبرحلا ةبجولا نم « ظفاحي نا ينامورلا يدنجلا فرع
 نبا لقف « تئش ناو ةنبم نبا يدنجلاف . ةيركسع ةردقمو ةءافك نم

 « ينبتلاب ةيوعرلاو ةعبتلا ينامور هنا نم مغرلابو . برحلا ةلبم فرتحا « يصاصتخا وهف , كلس
 يف هطارخناب هتوأ يذلا فرشلا اذه, روشف وبف « لوطي وا رصقي دمأل ةمبتلا ينامورو

 نيزت ينلا ةمسوألا قيربل برطتو هسفن زتبت . سوفنلا ف هعقو هل ثوروم فرشو « شيجلا
 ينافلا نرقلا يف « اهعيزوت يف نواخسي اوحار مث « لوالا نرقلا يف اهب اوخس ام ةلق ىلع « هردص

 ..ىرخا ةيبداو ةيدام عفانم نم يدنجلل هرفوت تناك امع كيهان « ريتقتلا دودح هبق اوفلب ىتح

 سطسغوا يدبعك « دقنلا هيف رقتسا يذلا دبعلا اذه يف ىتح عفتريو دادزي ناك بتارلاف

 ينامورلا يدنجلاو لمن ا ةينوطنالا ةلودلا رخاوا يف الإ هتمبق عفترت مو«سونايسيسفو

 كلذك معني وهو « شبجلا يف تاديروتلا ةحلصم هل اهنمؤت « ةريخذلاو داتعلاو ةدعلا نسح
 ةمدخلا ىلع لبقي' وهف اذلو . ةيسدنهلاو ةينفلا شيجلا حلاصم هل اهنمؤت يتلا مفانملاو تاليبستلاب

 طاشنب لبقي « ةليوط ةدم اهرارساو اهرومأب هّقفت نا دعب ةنبملا نقتا دقو * يضرم ًايضار
 دهعك « ةرطاربمالا ضعب دوبع يف اهسال « هتيلكب اهيلا عطقنيو تاروانملا ىلع ةسامحو

 شتفتلا تارود نم «رثكي شيجلا رومأب رييخ روطاربمالاف 5 آالثم سونايرده روطارسمالا

 ( رئازجلا ) زيبمل ةيحان يف هردصا يذلا يموبلا رمالا كلذب دبشي اك « ةبقارملا لامعأب ددشتيو

 اعم لمعت ةحنجأو سيدارك نم اهيلا امو ةيقيرفالا ةقرفلا زرافم عبمج ىلا هبجوو اره: ةو4
 . تاشوانملا بورح يف

 دنجلا تايم يف ةايحلا

 نيرامتلاك « ةمدخلا تاقوا يف يدنجلا مايا الق « انركذ يتلا ريغ ىرخا لامعاو ماهم كلانهو
 اوبنجي يكلو . رخآآو رفخم نيب تايرودلا لامعاو « نوصحلاو عالقلا ةسارحو « اهب موقي يتلا

 « ةماعلا ةعفنملاب لاصتا امل يتلا لامعالا ضعبب مايقلا ةدابقلا هلع ضرفت « غارفلا تاقوا يدنجلا

 « تاراّتعلاو روسجلا ءانبو « اهدسعتو تاقرطلا قشو « اهتثيهتو دودحلا ىطانم حالصاك

 دباعملاو « ةرادالاب ةصاخلا نكاسملا ءانبو « اهنيصحتو عافدلا مقاوم لوح راوسالا دييشتو

 . تارمملا نم كلذ ريغو « تاركسعمل اهاصيإو « هانملا ةلاسإلا رطانقلاو « تامامحلاو حراسملاو

 عنصل لماعمو « ءانبلا ةراجح جارختسال ةصاخ ملاقم اهل شيجلا ثادتحو نم ددع كلانه

 قرف لمعت ثيح « مجانملاو تاباغلاو جارحالا « اهفرصت تحت 2« دجوي اك 2« بوطلاو ديمرقلا
 لامعا نمهضتقت امو ءانبلاو ريمعتلا لامعاو«فصطباض فارسا تحت لاعلاو شيلا نم ةطلتخم

 تخسرو « يروبملا دبعلا يف شدجلا تادحو اهي ذخالا تنقتا لامعا «ةظفاحمو ةسارحو ةنايص

 مايقو « همظن رارقتساز شيجلا مايق عم « يروطاربمالا دبعلا يف « اهبيلاسا تدطوتو « اهلوصا

 ةيروطاربمالا ةعقر يف اهاوس نع ةرخأتملا تاعطاقملا ريمعتب هتايماحو هتايخمو هتأركسعم

 ةحلملا ةجاحلاو « ةبج- نم « داصتفالاو ريفوتلا يف ةمغرلا نا ريغ . ةمزاللا تاءاشنالاب اهزيبحتو

 نم « شيجلا لمح كلذ لك « ةراضحلا زكارم نع ةيئانلا تاعظاقملا يف ةينقتلاو ةينفلا تاكالملل

 نمل



 . شيما نمض ةصاخلا اهرئاودو اهترادا اهلل ةننارمع عيراشمب ضوبنلا ىلع « ىرخاأ ةبج

 هتردق يف اهرثا كرتتف يدنجلاب قحلت ريذاحم نم ولخبل نكي مل تاذلاب عضولا اذه نكلو
 ال ناك « روطتلا جراعم يف امدق ريسلاو ةيندملا بابسأي دشألاف . ةيركسعلا هتءافكو ةيبرحلا
 اذه لعف نم دحلل ةرطاربمالا صرح نم غلب اهم < يدنجلا سفن يف ًازراب هرثا كرتي نا نم دب
 همفرتلاو يدنجلا ةحار نيمأتل هتابختو هتاركسعم يف شبجلا اهماقا يتلا تاءاشنالا نيبف . روطتلا
 «مزاللا مفانلا اهنم عقب نبأ « ةئينأمطلا بابسا ةفلتخم ةبصناو رادقا ىلع ءاهيف رفوتت يتلاو « هنع
 هذه نومبتي قالخالا ىلع نيددشتملا نم رّمْغلا ضعب حار اذلو ؟ دئازلا يلاككلا ءىدتبي نبأو
 « شيعلا فظش ةبجاومل سأبلاو ةدشلاو ةوقلاب اولحتي نا بح نم ثينختو عبستب تاءاشنالا

 ةيركسعلا ةمدخلا دادتماف  دعبو .اهتاقشمو برحلا نحإو « ةيركسعلا ةاسملا ةوسقو
 ةئساو ةمدخلا ةدم تناك نا دعبف . ريذاحلا نم واخبل نكي مل رمأ « ةليوط ةدم اهرارمتساو
 ةصانقلا دن ةنس 7ه و « ىرخألا ةمفاضالا قرفلا يف نيلماعلل ةنس 7٠١ و « نييماظنلا دونجلل
 سطسغوا دبع يف 4 تاونس 4 ضئفخت ةدملا هذه ىرن « ةرايسلا تاوقلا دارفا نم مهريغو

 ةيركسعلا ةمدخلا ةدم تناك ام ًاريثكو . سويراببط دبع يف « اضيا رصقأ تارتفل ضفختو

 ال « ةمدنلا نم فرصلاو شيجلا نم حيرستلا نا ذإ « ريثكب كلذ نم رثكا لوطتو دتق ةيلعفلا

 ةلسال“ ٠ ةمدخلا يف مهضعب ينمي دقو . نيتنس ابرو ةنس هرودص رخأتي دق « يعمر رمأب الإ ناي

 ةثداح نيخرملا دحأ يوربو . ٍلَملا ةمدخ يف مهعوطت ةدمل مديدجت دنع « اذه نم رثكا امبرو
 يتلا ةيلاملا تابوعصلل « دقتعن ام ىلع « كلذ درعو . ةنئس ؛. ةيركسعلا ةمدخلا يف ىضق يدنج
 ةسسعو ةيدقن تامانزتلا نم هملع بترتي ام ةبجاوم نع زجعيف « لاملا تبب اهيف طبختي ناك

 « كاذ ذإ «لوعفملايراس ناك يذلا يركسعلا ماظنلاف « مث . شبجلا نم مهحيرست يرجي نم
 ركسعملا يف ةايوط ةدم يدنجلا اذه ةماقإ نا اك < يعرش جاوز دقع « يدنجلا ىلع رظحي ناك

 ماق نا دعب اهلائعتسا معو ةداعلا ترشتنا دقو . يفخلا ي"رستلا ىلع هل امجشم ناك محلا وأ
 نولماعتملاو شيجلا عم نورجتتملا اهرّمع ةيندم نابم « هتابخمو شبجلا تاءاشنا نم ةبرقم ىلع

 . ةهيش لقأ رصانع مهنيب ”لحو « دعب ايف مهيلع لشد « ةهوبشم طاسوا نم مهمظعمو « هعم
 رضاوحو اندم تحبصأ نا ىلا ةيندملا تاءاشنالا هذه تداز « نينسلا رمو مايالا "رك ىلعو
 ةبرقم ىلع تأشن ندم يهو «نوبو سنايامو « غروبسارتس ةنيدم « آلثم كلذ نم . نأش تاذ
 نا ثبلت م اذكهو . نيرلا طخ ىلع طبارت تناك يتلا ثالثلا ةينامورلا قرفلا تاركسعم نم
 "ضغتو . اهل ةمزاللا ةيداملا تالبهستلا « اهلمعمو اهبر نم ةبيرق يهو « يدنجلا ةرسا دحت

 امل «هرقتو عقاولا رمألاب فرتعت نأ متعت ال مث * رسألا ءىداب يف ةفلاخلا نع رظنلا ةدايقلا
 « اهنيدمتو دالبلا ريض#ت مت « ةروصلا هذه ىلعو . بعاصم نم اهبنجي املو عفانم نم اهل هرفوي
 ناك يذلا رخأتلا نم ايجيردت صلختلاو نيدمتلا بابسأب اهناكس نم ةفلختملا ماوقالا تذخأو
 « شبجلا ةرادا ىلع « يلاتلاب لبسبف « اهبنوعرزيو ضرالا نورمعي سانلا حوريف « ةرباربلا هلع

 للي



 شيجلا ةدام « ةعوطتملا رما امل لبست ناكسالا ةكرح ىرا اي « هل ةمزاللا نؤملاو تاهبملا ريفوت

 هذه ىلا مفني ىتح تقو ريبك يفي الو . تاركسعملا نم ةبرقم ىلع مهنودجي ذا < هرخذو

 0 ءاهتنا وا مهتمدخ ءاهتنا دعب شيجلا نم نوحرسي نيذلا نوبراحلا « ةيريشللا تاعمتجلا

 فلأتي اذكهو . اهراثتساو اهئايحإل نوفرصني يفارا ةيريمالا ابكالما نم ةلودلا مبعطقثتف
 « آلوا عافدلا زكارم نم هبرقل « تامملا دنع شبجلا هب ناعتسا فيدر مهدارذ نمو مهنم

 يدنجلا ذخأي يذلا روطتلا اذ. ملاعم لك نكلو . ايناث هب ةناعتسالاو هلع داتعالا ةلوهسلو

 نسم هتالهؤم ةلخلخو « يدنجلا اذه ةءافك يف رهاظلا هرثأ كرتي نا ثبلي ال هبايسأب ينامورلا

 . ةيسرحلاو ةيركستعلا نيتبجولا

 نا هيلع « هتاذب مئاق صاخ ملاع ىلا لوحتت نا دودحلا قطانم متعت ال اذكهو

 ربسلاو هنع عافدلا هب طينأ يذلا ينامورلا ماعلا اذه يف سصلم لب ةاسوت قل

 ىفلتي رمتسا ام اذاف . هشيعو هدوأل ةمزاللا دراوملا ماعلا اذه هل نّمأ نا دعب «هتمالسو هنمأ ىلع

 نم ربكألا بناجلاف « اهب ديقتي نا هيلع يتلا رماوألاو هماظنو « هتالوو هماكح : امور نم

 اذهو . شمكتتو ديور اهتعقر صلقتت يتلا « ةرخؤملا نم هيلع 'دررت « هتاديروت نمو هلاجر
 تاكسلا عباطب عبطتي نا ثبلي ال « ةيروطاريمالل يرئادلا طخلا دنع طباري يذلا شيجلا

 نيب قراوف نم موقي ام يف سيل « ىدبتي عباط وهو ؛ مبقالخاب قلختتيو هنم ةبرقم ىلع نيشئاعلا
 لبجلا اذه يف « ريثكب اذه نم ىهدأ وه ام يف ًاضيا لب «بسحف رمعملا يندملاو فرتحملا يدنجلا

 امدنعو . دودحلا ةقطنم نيبو « دالبلا لخاد يا « ةرخؤملا نيب دعابي يذلا لبجلا فصن وأ

 ةيلها ابرح تناك ا ؟ءاوس « ةرخؤملا ىلا « دالبلا لخاد ىلا برحلا ةئراطلا ةداحلا تامزألا لقنت
 ةقيقح مهل ىدبتت امانع علها نم ءيشبو « ةفينع ةمدصب ىراكسلا رعشي « ايجراخ ًاوزغ وأ
 . هعقاوو ينامورلا شبجلا

 عردلا٠ رودب < ءدب يذ ءدب « موقت يبف .زراب رود نم رثكا بعلت دودحلا ةقطنهف كلذ عمو
 ابيططخ عضو يف شيجلا ةرادا اهنم تناع يتلا بعاتملا انيأر دقف . عفادلا سرتلاو يقاولا

 نوخرؤملا اهنع انثدح ىتلا ةيركسعلا ةايحلا دهاشمن <« ىرخا ةبج نمو , اهذيفنتو ةيجيتارتسلا

 ءرطتقتز شلل هع: ق .فاردصلاو بعاتملا هاله ةننس نم م ضرخلالا ىهاديرت « دعي اه

 هتثيب يف هماما بصتني وا هارب امم ةيداعلا ةيمويلا هتابح يف < سابتقالل دودحلا ىلع ةطبارمل

 ةازغلا ةرباربلا لوحي امدنعو .لقنتلا يف ةفخلاو ةكرحلا ىلع ةوقلا هنم فعضتف « ةيرشبلاو ةيداملا

 عقاوملا نع عافد برح ىلا فافتلاو تاكرح برح نم « لاتقلا ةعيبط « ديازتملا مبطغضب

 ةيساسا تاليدعت لاخدا ىلع ةيروطاربمالا ربحيو ليقارعلا لكب اذه مهطغض بهذي «ةيركسعلا

 نكت مل تارييغتلا هذهل ةجاحلا برا ريغ . هميظنتو اهشيج ةئبعت يف اهيدل ةعبتملا مظنلا ىلع

 .« امور اهل هتضترا يذلا لكشلاب  تاوقلا رودقم يف لازي الو « يناثلا نزقلا يف « دعب تدبتسا

 ةنزاوملا ءوض ىلع
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 عتيتسي نا عيطتس « ةينامورلا ةرطيسلل عضخي يذلا ملاعلاو . اهيلع بترتملا رودلاب موقت ن

 وأ 5 يا يفف . ةيبدالاو.ةيداملا ةبجولا نم«ءافك الو قالطالا ىلع 7 ليثم ال نماو 0

 وأ ةيركسع ةروثك: :رومألا ضعب ثدحت دق ةرطبسلا هذه ةعضاخلا عاقصالاو راطقالا نم عقص

 < ةارخلا ةرياربلا لبق نم ةوزغ زا ؟ تاسطاغلا نم كلت وا هذه ناكس اهب موقي ةيلحم ةضافتنا

 ؛ ةيدرف © ةيلحم ًاثادحا ىقبت اهنا الا . ايلعلا ةطلسلا ىلا نوحمطي نيذلا ءامعزلا نيب ةسفانم وا

 . ريغ ال« ة ةيئانثتسا

 كا ورا هيعاف باموزلا 0 ا اعلا كلو اذه كاوا

 ادي نم ىرن ام ءاقب يف ببست 3 كلذيو . ها سل و

 مفانملا ضعب ءارغاو رحس نية ةئناملا تاقبطلا تامحاحو معءالتمل يعامجالا ماظنلا

 ليج سخألا لع تاسراا ةيادر رلا لئلا وحن سانلا باذتجا ا نب يل تامنطلاو

 « ندملاو قرطلا ءانبو « اهيف ةراجتلا قفارم طشنتو « جاتنالا ميسيقت
 ندملا يف ناكسلا تيبثت تو

 نكمي يتلاو ةرماغملا حورب ير علا عسا ورمل

 «ينامورلا طابضنالل تعضخ يتلا رصانعلا هذهب اذاف .جاعزإو قلقو بغش رصانع ىلا لوحشت

 ل ا ا

 6« ريصمو ةروريص نم ام مت اب رخفتو يهابت « مهناسلو مهتغل تتنبتو « مهفارعأ تذخاو

 عم ةاواسملا مدق ىلع اهبلعج عضو نم < شيجلا يف ةليوطلا ابتمدخ. اهيلع تداع امبو

 . مبسفنا نامورلا

 يناثلاو لوالا نينرقلا يف هققس يذلا لمعلابو « هل انضرع يذلا موبفملاب ينامورلا شيجلاف

 .ينامورلا ملاعلا فارطا ىلع عقاولا مسقلا اذه ةنتّيلو ةنم'ورل ةلاعف «ةعّبط ةادا وه «دالسلل

 ١1 اهتيروطاربماو امور- 2



 نا ده) لفل

 ©فاولاو رظنلا نيب ةلودلا

 سوبلوي ةلّستَق رحتنا هيف يذلا « م . ىق ؛7 ماع نم مويلا كلذ ءاسم يف
 يف يروبملا ماظنلا ناك « مهب تقحل يتلا ةيلاتتملا ءاعنشلا متازهلا دعب رصبق
 سويفاتك وا نيب مويتكا يف عقويذلا مادطصإلاف .5 ريخالا هسافنأظ فلي امور

 ملاعلاو امور ىلع دّيس روبظ ىلا يدؤي نا دب ال ناك « ارتابوبلكمو سوبنوطنا هيمصخ نيبو
 « رمالا نم هل مت امع ًايلختم ىراوتيو رصتنملا بحسني نا طق لوقعملا نم نكي ملذا ( ينامورلا

 . هسفانم شيجل نم ىقبت ام ءالو ليمتسي فيك فرعو ؛« ةدرمتملا ىوقلا ىلع ىفق نا دعب
 دهزلا ربظمب سّيلت سوفاتك وا نوكي دق . تاذلا لذب نم غلب اهم هدودح هل يرشبلا درجتلاف
 لالخ « ةاصافلا مويتكا ةعقوم نم تاونس ثالث دعب <« عضي حارف ةطلسلا نع بغرو « محلا يف
 يدي نيب ةطلسلا ديلاقم «م.ق اال ماع يناثلا نوناك ٠٠ يف خوبشلا ةودن اهتدقع يتلا ةسلجلا
 كلذك فرع هنا الإ . هتضبق عامج ىلا اهلك تلآ نا دعب « ينامورلا بعشلا حوش سلجم »
 بوصو جف لك نم هيلع تلاهنا يتلا تالسوتلاو تاساتلالل « هتاذ مويلا يف « بدجتس فيك
 . رمالا ضعبب هنم ىضري لب « محلا نع ىلختي "الأب هيلا نيعراضلا تابغرو ءاجر دنع لذايو
 هكدشت يذلا حالطصإلا اذه |« سطسغوا ه): بقل لوبقل عايصنالا نم « هل ةدي' نكي مل كلذك
 «هدعب نم هُوافلخ حار ثسح «رذجو قاقتشا ةرص] نم رثكأ ؛ كسءام»ز/وم « ةطلس » ةيلك ىلا
 . اابعأب اوضهنو اهوماست يتلا ةطلسلا زمر حبصا يذلا ةرهشلا بقللا اذه نوامحي

 ىلطنيل ةيعرشلاب تسيلتو « ةيروهمج رهاظم تادبت اهمارتحاب اوددشت يتلا رهاظملاف اذكهو
 ةيكلملا صئاصخو تامس لك ديدجلا ماظنلا ذشا نا دعب < جالُسلا رارغالا نيلسفنملا ىلع رمالا اهب
 دبق يف دعب وهو « دتشتو عسنت روطاربمالا سطسغوا تاطلس تذخا دقو . ةمانملا اهتاراشو
 مست ثداح نرا وا « هتقرو نع فشكلاب هل حمست ةضراعلا فورظلا نا ىأر نا دعب « ةامحلا
 . ديدح نم دبب ةرادالا ىلع ضبقي نا هيلع محلا نم لمج ةطلسلا

 نم ةلس م# « مويتكا ةكرعم يف هراصتنا دنع « سطسغوال ناك . هتلئعف_ رهدلا لّمَف دقف
 ةايحلا هذهو . نيعبسلاو ةعباسلا هغولب نم عبباسا ةعضب لبق < داليملل ١4 ةنس تامو « رمعلا
 «هسسأ يذلا ديدجلا ماظنلا تدعاس « ةرادالا سأر ىلعو محلا يف اهمظعم يفقب' ةردانلا ةديدملا
 ضعب نوكي دق . قارعإلا نم « ةمكحتمسملا بابسالا هل تنكمو « خوسرلاو دطوتلا ىلع

 ةيسايسلا ةروثلا

 يئاهنلا امباطو

 انامل



 نوكن دقو. (رياني) مك اليف اهلشمت داجا يتلأ ةيحرسملاهذه لثم رخآلا وه ماق «هدعب نم هئافلخ

 تافاخسل ؟دح. .تعضو يتلا ةنتفلاك لتق تالواحم اهتقفار نتفو نوئاشد دمروا هدبع ف ماق

 لظ دقف . يروبملا ماظنلا ىلا محلاب ,ةدوعلا ىلا اهنم اهباحصأ ىمر ىتلاو «هتارتابمو الوغملاك

 نودصرتي اوحار «ءا"دلأهل موصخ امور يف يقب اك «ديدجلا دهعلاءايق مهظاغسانأ ةيروطاربمالاف
 يف تارماؤملا ضعب قنخل هسفن سطسغوا رطضي ٍمَفأ . ةيتاؤملا فورظلاو « ةفعسملا صرفلا

 «ثحبلا طاسب ىلع حرطت نا سدو دياكم نم اهبلا امو بيعالألا هذه لكل ىتنأ نكلو ! دبملا
 ىلعو «ةمظعلا نم وحنلا اذه لثم ىلع اهاتأ يتلا ةيسايسلا تازاجنالاو « ٌرغلا يقآملا هذه نم مت ام
 «ًاباجعاو ًاديدش افسا « ةمواقملا اهامح تلاحتسا نا ثلت م «لتثؤملا دجلا نم ردقلا اذه لثم

 ةطلسلا سأر ىلع « دبا ماق دقف . لابجالا سيدقت تلانو لابخلا تبهلأ تآمل رطاعلا ءانثلا لاك

 ىوقلا سيلو « « لوالا » اذه عبط هدارا ام ردقب الا هتامبق حضتتو هحالم زربت ل « لوا »
 نابحاص «ليروا كرام دبع يف «ةطلسلا ىلع « ةريصق ةرتفل «ماق امدنعو . هتموصخ يف ةعفدنملا

 ةيروطاربمالا دوبع كلحأ يف ىتح « ةملوألا أدبم « ةيصخشلا ”ةمجاودزا "سمت ل « اهنابستني

 امور يف ةسايسلا ةايحلا سطسغوا هّجو اذكهو . ةقحام ىضوف يف طبختت تحار موي «ةداظ

 اذمه تامدنق زربي' هبابسأب ةلودلا ةسايس تذخا يذلا روطتلا حارو < لصفلا يئاّمغلا هيجوتلا

 . هلاتكا عم يكلملا ماظنلا

 روطاربمالا ١

 . نع ريبعتلا هي اودارا حالطصا وهو < 2:همور» مدّقم وا "لوا ديدجلا ماظنلا سأر ىلع ماق

 وا اذه نع مي صاخ ءيش اهقاقتش ثاو ةظفللاهذه ةغصص يف سيل نأ عم* يقيقحلا ناطلسلا بحاص

 دقف . يروبجلا ماظنلا يف لامعتسا ةلص « امامت كلذ سكع ىلع « ةماكلل ناك لب « هيلا ريشي

 سلجم ريما » ب اهبحاص فرعي' ةنيعم ةفيظو «اهبتارمو ةيروهجلا مظن نيب < دمعب دبع لدم فرع
 يأرلا ءادبا ىلا « خويشلا سلجم ءاضعا نم هريغ لبق « ةردابملا « ةديحولا هتزيم تناك « خوبشلا
 ًاريثك ريبعت وهو« ريبعتلا اذهب نورشيش دنع ملقلا قش ى"زنتي امدنعو .شاقنلا ىلع حورطم رما يف
 . رثؤملا همجوتلا يف ةيبدالا ةيلوالا ىلع لدت امنا « هدنع ,ةدموربو ةلكف « هناسل ىلع درو ام
 ءاج لب « ةلع وا ابيس اذه نكي ملف « روطاربمالا حلاصل انأش ةيلوألا هذه تدادزا ام اذاف
 . أبتسرامب تمت يتلا تايحالصلاو تاطلسلل « ًالولعم وأ ةجيتن

 مجحملا-١

 ةطلسلا عبطلاب يه ًارثأ امزربأو ًانأث اهرطخاو تاطلسلا هذه ىلوا
 سأ يبف . المعو ًلعف اهسرامو « ًاعريشو آنوناق هيلا تلآ يتلا « ةيركسعلا
 «بعشلا مساب حلمت“ يتلا « ىرحالاب وا« بعشلا اهحنمي يتلا ةطلسلا لصأ وا

 ( ةرسمءةسبب ) ةطلسلا هذهو . اهدبع ىدمو ةطلسلا ةدملو « ةطلسلا دوبع نم دبع لك ءدب يف

 روطربمالا

 شيجلا لعالا دئاقلا وه

"5١ 



 تثعنلا اًذشهو , |ىمظعلا ةلصنقوربلا ةطلسلا يا ظرمعمد عادم آالدزسف ايسر فصوت

 6 اهقااح وأ ةيالولا بحاص أهم عتش يلا ايلعلا ةطلسلا « هيحاص.وأ لماح يلوي م

 ةفصلا اما . اهسفن امور اهسرامت يتلا تابحالصلاو تاطلسلا عيمج « اذه هبصنم محي سراميو
 « اهمظعأو ةجرد ىلعا غلبت ةحونمملا ةطلسلا نا ىلع ددشي يكلف ىربكلا وا « ىمظعلا » ةيبشملا
 . هنأش نم غلب اهم « رخآ لصنق وا عاح يأ ةطلس قوف ولعتو

 ةبرجتلاو رابتخإلا ةجيتن « ينامورلا ملاعلا لع تلطاو « دوجولا ىلا ةيروطاربمالا تءاج
 مطق يف ةقداصلا 'ةبغرلا «ابعولطو اهدوجو ىعدتسا ؛ نييفسلفلا رظنلاو ديرجتلا ةجمتن سيلو

 « لاوهأو تاليوو رورشش نم : اهيواطمو اهايانث يف هرجت امو « ةيلهالا برورحلا ىلع قيرطلا
 نع ينامورلا ملاعلل « جراخلاو لخادلا يف نمألاو ةنينأمطلا ريفوت يف <« ىرخا ةبج نم « ةبغرلاو
 « مويتكا يف سطسغوا راصتنإ « كلذ ىلع دهشي اي « ةرارج ةينامور شوبحي ظافتحالا قيرط
 سونايسيسق بلغت نع ترفساو « دالسملا دعب وو - ؟م ماع تمعقو يتلا ةيمادلا ثداوحلاو
 عضو رارقال هب ءيج. « لككشلا اذه ىلع مت يذلا لحلا نأكف . هيسفانمو هموصخ ىلع هقوفتو
 معز ىلع ءاقنإلاو « هتموعد سيركتلو « تامزالا هذه ءابتنا دعب « دالبلا ههف تدجو" مئاِق

 هتايماحو هتاممخم تدعابتو « هتاركسعم تأن اهم « ينامورلا شيجلا سأر ىلع « دحوأ ديحو
 ددؤسلا باسا هل تنمآت « هيدي نيب عملا ديلاقم ءاقلابو هبلا ةطلسلا ملستبف .امور ةمساعلا نع
 امإو « عيطتسي ال هنا امإ : رمألا اذه بحاص نوكي نا دعب « نالو رمآلا هل سلسو ةدامسلاو
 نوفصوبف شبجلا ةدايق نم ايناج نوسرامي نبذلا ءالؤه لك اما . شيجلا ةدايق يلوت يف بغري ال هنا
 يأ نعل فصو مييلع اوقلطا ام ًاريثكو . لوتم وا يلاو يأ 4< سو كسك : مهنوكب
 ديلاقتلا قرعالاق فو « هب ظفتحي ناكف « باقلالا هذه نم لوالا اما . دمتعم وأ بودنم
 بقثلاو . ةرشابم هسفن ينامورلا بعشلا نم سيلو « ماعلا كاحلا نم هتيالو ىلوتي نمل « ةينامورلا
 يلاولاف . داتعالاو ضيوفتلا : هنم دصقي وأ هب داري ذا ىنعم حضواو « الوادم نيبأ يناثلا
 اذلو ٠ موسرم وأ رارقب اهنع ربعملا هثداراو روطاربمالا ةئيشم نم امهتطلس نادمتسي دمتعملاو
 ناموقي ىتلا ةفيظولا روما نع هماما لوؤسم امهالكو . ءاش ايفيك و ءاش ىتم « امهلم اهبحسي وبف
 ريغ ال دحاو ءانثتسا كلانه . هاوس نود هدحو هرمأب نارمتأيو « ًاباسح اهنع هل نايدؤي « اهماه
 ىلع جورخلا اذمهو . يروطاربنالا دبعلا علطم يف ردب ةيساسالا ةماعلا ةدعاقلا هذه ىلع
 ةفقرف بصنملا اذه بحاص ةرما تحتو < يخيشملا ايقيرفا بصتم يف لثنتي ةروكذملا ةدعاقلا
 « هب ذخالا عطقناو « الوغيلاك دبع يف هواغلإ ىرج يذلا ديحولا ءانثتسالا اذهو . ةينامور

 © هل امياتو .ط,ةريععمو لوآلا ديسلل اسأر اعضاخ « ةروكذملا ةقرفلا 'رمآ « يلاتلاب حبصأو
 ةيالو ماح « ةميدقلا ةيخبشملا ةيالولا نع هعاطقنا دعب « حبصي ةيركسعلا ةعطاقملا اح انيب
 . ةيروطاربمالا ايديمول

 بستي' نرأ « ( روطاريمالا ) لوالا ناطلسلا بحاصب ايلعلا ةدايقلا ءلم رصح جئاتن نم

 ضني



 « ةيروطاربمالل هئمؤي « ًايسايس وا نراك ايدام <« بسك وا عفن وا « ريخ وا لضف لك هيلا

 ( 2:,ها»و ) ةدابق ءاقب لاح يف ىتح «شبجلا داوق نم دئاق هاتي « يبرح رصنو يركسع زوف
 رصنلا اذه يف لضفلا نوكي نا ضورفملا نم ذا ؛ داوقلا يديا يف ةيلعفلا ةيبرحلا تايلمعلا
 _ « ملطلا عالطتساو ريطلا رجز تالفح_سؤرتب قلا هل « هدحو وه هنال 2« هسفن روطارسمالل
 « يحوي يذلا وهف . اهضونلل ءيهتو ةكرعملا قبست يتلا ةيسقطلا مسارملاب مايقلاو « لأفلا جارختساو
 ماهلالاو يحولا طببم < هدحو وه هنال « تالضعملا يف مزجلاو « رومألاب تملا « ًايرظنو ًايئدبم
 ببسو « رصنلا وبا « ًادبا « هدحو وبف . اهاضرو اهترسم عضومو ةلآلا ةكرب لماحو « يملالا

 رمألا بحاص مساب « فاتيلل » ةيسانم ةصرف « هلاني رفظ لكو « هاتؤي رصن لكف . رفظ لك
 تالافتحالا سؤرتب لوالا قحلا بحاص هدحو وبف « اذه ىلع ةوالعو . « روطاريمالا »
 ريغ « ديدملا ينامورلا خيراتلا لجسي مل ةداع يهو < ىصنلاب جابتبإلا تالفح حتتفت يتلا ةيديلقتلا
 ءاضعا دحا اببف موقي « ةيروطاربمالا دبع علطم يف اهلك تعقو « ريغال اهل تاءانئثتسا ةرشع
 اوقحتسا نيذلا ةداقلاف « اسأر سويراببط دعب اما . تالافتحالا هذه سؤرتب ةكلاملا ةريمالا
 وا « فاوطلا » ىوس مهل كرتبل نكي مل « طالبلا نم ةوظح يف اوناكو « نطولاو ةلودلا ركش
 هذمه لثم يف لوألا لاطبالا ةجرد ىلا اوعفتري نا نود « ةرفظملا سيالملاب » « زغصالا رخفلا
 : هتاركذم يف اهدرسب سطسغوا يهابي يتلا ماقرالا هذه انل رسفي ام. اذهو , ةمخفلا تالفحلا
 «ةرع فاوطلل « رابتخالا يلع مقو »:داهشالا سوؤر ىلعو «ةينالع رخفي امدنع « محلا روما 0

 يف اهتلجس يتلا تاراصتنالل ... ةرم 7١ روطاربما بقل ”تيطعأو «تارم ثالث رصنلا حايزلو
 ركش تاواص مابق خويشلا سلجم رمأو «”يدمتعمو يئالكو ةطساوب وأ ايصخش انا « ربلاو رحبلا
 دّيع يتلا مايألا ددع غلب اذكهو . ةرم هه ابليمجي ًاناقرعو « اهتياعرب ًارارقإ « ةحلآلل ةماع

 . « امري م٠4 خويشلا سلجم رماوا ىلع مانب < اجهتبم بعشلا اهيف
 نم تاقلحلا ةلصئم ةلسلس يف « ةيزهر وا ةيدام ةروصب « اهنع نورّسعي اهليعب ةركفلا هذهو

 ءادرلا وأ ( طل[ 71 ) مويلابلا سلي هدو روطاريمالاف . ثادحالاو عئاقولا

 « كلذو « ايلاطيا وا امور يف وهو هسل بناحي هنآ الإ « ىلعالا شيجلا دئاقب صاخلا يناوجرالا
 يف برح.دئاق وبف . مهتاساسحإو نينطاوملا رعاشم سمي نأ نم ةيشخ لب © هنم امركت سيلا
 مهتايحالص تناكذذا < ميدقلا دهعلا يف داوقلا سكع ىلع ؛ دج اهيا « مئاد دئاقو < ممصلا
 مهفلي ىتح مهتمبم يبتنت نا امن « نينعم ناكمو نامز ىلع طةف رصتقت « ةدودحم ةيركسعلا
 « امور يف وهو «هقح نمو . يندهه اح ةرما تحت اهيف ةدابقلا رما اولوت يتلا قطانملا يف نايسنلا
 . هتسارحي مود موقي يذلا سرحلا بناج ىلا شيلا نم ةصاخ ةزرفم هباكر يف ريست نا
 .روديو « ةعاطلاو ءالولا مسق « سدقملا مّسقلا هل يد ؤقتو « ًاروطاربما همساب يدانت شوبجلاف
 ةعوطنملا لبقي يذلا وبف . ًاروطاربما حبصي نلف « همسا. ةادانملاو اهتافاتهو شوبحلا هذه ةقفاوم

 يذلا لاملا تيبو ..ةيركسملا ةمدخلا نم مهحيربمت بجي نم حيرست ةيلمع ىلوتيو « شبجلا يف

 نكن



 .وه اهلوقي ةماك وا هنم ةراشا نودب كرحتي ال «نيحرسمل ةدئاعلا تاضيوعتلا عفد هيلع بترتي

 هبلإف . اهوذل تاعيقرتلا رقيو © طابضلا نّيعي'أو « اهبقحتسا ةسبرملا ةمسوالا به. يذلا وهف

 . ابطاشنو اهؤاقبو « اهتئبعتو « ل هالععو

 ةماكلاو ريخألا يأرلا هلو . ةيركسعلا تاوقلل عزانملا ريغ ديسلا وه ماعلا دئاقلاف « اذكهو

 تيبس ىلا ةيمادلا ثداوحلا رثأ ىلعف . رخنآلا اهفّرط نراك اهم « ةلكشمو رما لك يف 4 لصفلا
 و - م ماع « دالبلا يف اهرفاظا تبشنأ يتلا ةمزألاو « ركذت ةدئاف نود « الوفيلاك لتقم
 ينامورلا خرؤملا هاري اك « ةطلسلا هذهل يقيقحلا رسلاف . هسفن عدخبل دحا قبي 1 « دالبمل

 .ًاروطاربما همساب اودان نمل «مدقع مظتنت يتلا تاكالملاو دونجلا ينافتيف نكي <« 70/6 تيسات

 ابمصف نكمي ال « اهب عتمتو هل تمت ينلا ةيركسعلا تابحالصلاو تاطلسلا هذهو

 اهسح « ةعساولا ةيثدملا تاطلسلاو تامحالصلا نع طق اهديرجت وا اهزع وا
 فاو ريغ « كلذ عم ادب هسفن ىنعملا اذهو . لايعتسالا مدقلا رار هلك لواط يلق وردب

 ىرج ةصاخلا تايحالصلاو تاطلسلا نم ًاددع هننمضت « ىلاتلاب « ىفتقاو « دارملا ةيدأتب

 فنا نكمي م يتلا بتارملاو فئاظولا ضعب نم اطابتعا تدرج" وا « ءيث ال نم اهطابنتسا

 وا « ةداعلا قالطإو فرعلا قيرط نع روطاربمالا تسلأو . اهنودب ماوق وا نايك اهل مقتسي
 فنردناقلا داوم اهيلع تّصن يتلا تابحالصلاك « اهللعتسا تغ”وس ةيئوناق تارارق قيرط نع
 ظفح دقو <« تايحالصو تاطلس نم « ىلوا ام هالواو « ًاروطاربما سونايسبسف س"رك يذلا

 انه ضرعتسن نا انعسو يف سيلو . شئاقنلا ىدحا ىلع ًابوتكم نوناقلا اذه صن حيراتلا انل

 ةهينه ابضعب دنع فقئلق ©« تاطلسلا هذه نينفاولا طسستلاو ليصفتلاب

 ةيئدملا هتاطلس

 ««ةيدولك_ولودلا» ةرسالا دبع يف «أدلوم / ه/1"نمربو فارعشالا ةقبط نم روطاربمالا ناك امل

 ردحتب 771ط1:» ًانوميرت حبصي نا « هذه ةلاخلاو « هنكمي الف « دعب اهف « نوناقلا ةوقب ًاعرش وا

 سطسغوال بقللا اذه ىطعب' نا «كلذ عم « يؤر دقو . ةيبعشلا ةقبطلا وأ نيحداكلا ةقبط نم
 « ًاقرعو ًاعرش « ةمزاللا تايحالصلاو تاطلسلا « كلذب « مهلو هل متتف « هدعب نم هئافلخلو

 1طبرنك لا اهم متع يتلا قوقحلا عيمج « اهيحاص يل وت يتلا 11 طردتعم 12هاهؤامم ةفيظ ولا هذه

 نكمي ال ؛« س"ركحم « سدقم صخش « نوبيرتلا ةلكاش ىلع روطاربمالاف . يروبملا دبعلا يف
 وا هيلع ىدتعا نم ابا صصاقي ناو ناك يأ فيقوتب رمأي نا عيطتسي « مهلاثم ىلعو . هّسسم
 لك ضراعي يأ «« عفشي » نأب قحلاو ةطلسلا ءلم هل « مبتلكاش ىلعو . هنم رخس وا هب ءىزه

 وعدي سرا عيطتسي « مهتلك اش ىلعو . ؟احلا وا خوبشلا سلجم هذختي ؛ رارق عورشم وا رارق

 « ةيموكحلا تائيحلا سلاجم تاعاتجا سأري ناو « لاحلا يف « ةودنلا سلجم ءاضعا « عاتجالل
 تاذلاب يه هذه تناكو « رظنلا حص اذاف . تابصوتو تاحارتقا :نم ىري امب اهبلا مدقتي ناو

 ةديعب قورق كلذ عم كلانبف <« بعشلا نوبيرت اهسزامو اهب معن يتلا تايحالصلاو تازابتمالا

 اذن



 ةنسل ىطعت' ةيتوبيرتلا ةطلسلاف . نوبيرتلا ءالؤه نيبو اهنم روطاربمالل مت اه نيب <« قيمع نيابتو

 يتلا تايحالصلاف . ةيلكش ةروصب ولو « ةئس دعب ةنس اهرارقإو اهديدجت ىفتقا اذلو ةدحاو

 اذه ىلاو . امور نم ةوطخ ٠٠٠ ١ دعب ىلع « لوعفملا ةيراس ىقبتو اهب لمعي' « اهببحاصل اهلوخت
 « عبط اوسل «دحاو دعقم ىلا مبعم سلحيو «مهبحاصيو مهسلاجي نيذلا « نورخنآلا نوبيرتلاف

 ضفرلا تح « هدض اوسرامي نا « ةأرجا مه الو « طق مهتنكم يف سيلف . ءالمز الو هل ءافصر
 ةطلس اهيلع تماق يتلا ةيساسالا مثاعدلا هذه نم ةيتوبيرتلا ةطلسلا تناك اذلو . ضارتعالا وا
 ةعساولا هتامحالصو روطاربمالا

 فئاظولا نم ةفيظو ةبا سرابل لزنتي ال وهف « نوبيرتلا ةنف نم سبل روطاربمالا نا عمو

 اهب دهعو ةنيدملا ةطرشرلع ةديدشلاهتضبق روطاربمالا ىقلأ دقف كلذ عمو. ةيدلبلا رادكسحي ةصاخلا
 «هتصاخ دحا ىلا دبع كلذك . هدرطو هلزع «ءاش ىتم «وه عسطتسي «هتياعرب معني فظوم ىلا

 صرحو .. هيدي نيب اهديلاقم تييقلأ ةفيظو يهو ء اهناكسو امورل ةشاعالا لئاسو نيمأت ةمبب
 بصخا « رصم ىلع ةقلطملا ةرطيسلاو رمالا نم هل مت نا دعب اهسابم نّمؤيو اهب ظفتحي نا ىلع

 بتتسا نا دعب «هجرو نسحا ىلع « هذه هتمبم ءابعأب ضبنف . قالطالا ىلع اهانغاو امور ءارهأ

 . رحبلا يف ةنصارقلا رطخ صلقتو دالبلا يف نمالا

 ةيا تايحالص نم صقتني وا لفغب' وا ءرخسي وا «ايئدبم لميي' الأ ىلع رؤطاربمالا صرحو
 ديلاقتلا اقافو اهب موقي نا ؟دج همهو . انوناقو اعرمش اهب هل فرتعملا ايلعلا'فئاظولا نم ةفيظو
 نراك ام ددرب نأ هتعاطتساب ناكو . ةفيظولا هذه يف هل ءالمزلا دحأب ةناعتسالاب يا .,« ةيعرملا

 , «ةيئالفلا ةفيظولا يف يئالمزل امم رثكأ تايحالصلا نم يل نكي مل» :لوقي نيحح سطسغوا هددرب
 ةوقلا هذه لثمو « تابحالصلا هذه لثم روطاربماللو « هل ليمز هعبطتسي نا ىسع ام نكلو
 ؟ ةوطسلاو

 ةفيظولا هذه بحاصو (مونم»و ةفيظو « لوالا نرقلا ف « رخآل ثفقو نم ©« انيلع لطتو

 فئاظو نم امود تناك ةفيظو يهو : ةنيدملا يف يعاّتجالا ماظنلا ىلع مّسقلا وه ( (ممم» )

 ررق نا ةرم قفتا دقو . هسفن سطسغوا دض تءاج ةدحاو ةرم الإ«ةلودلا يفو لوالا »لجرلا

 « انوناق اهل ةئمعملا ةدملا نم لوطأ يأ اربهش ١ ةفيظولا هذهب ظافتحالا سونايتمود روطاربمالا
 ةفيظولا هذه ثلث و .دبالا ىلا ءروسنس» يأ « هرجع 167ج ءاريريو دعم حبصأ ًانوناق ردصأف

 نيعب اوبقارب نا « اهنودب وا اهب « ةرطاربمالا عاطتسا دقو . دبالا ىلا تلازف « اهرما يسونت نا
 وأ ©7:هلت#- ناسرفلا ةقبط ىلا اوعفرف «بثك نع يقبطلالسلستلاو يعامجالا ماظنلا « ةظقي
 طومفمام# ةبترب اومعنأو بيسح وا بقر امنود « سانلا نم اوؤاش نم « خوبشلا ةبترم ىلا
 . ةيئامورلا رسالا دارفا نم اوٌُواش نم ىلع

 ةرطاربمالا ىرن اذلو . اهيلا اولامو « اهيف اوبغر املك اهنودلقتي مهف « ةيلصنقلا ةفيظو اما
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 مهنم ضعبلاف . رمالا مهل مث املك اميلع نوضبقيو « مهكح ةليط « تارم ةدع « اهل نونيعي

 اهؤلم « عونلا اذه نم يه ىتلا تايلصنقلاف .( رباني )وا يناثلا نوناك ةرغ يف ةبلآ ةروصب اهالوت
 اهتم سونايسيسف تاف < تاونس رشع لصا نفف .لصنقلا مساب كاذ ذا فرعت' ةنسلا نال «راخفلا
 يف بصنملا ذه لوت ًادحا فرعن الف « لك ىلعو . تارم ثالث سطبت هنباو <« نيترم بقللا

 . سطسغوا روطارممالا هالوت امم رثكا « هتامح

 يذلا ذوفنلا نمو « ةعيفر ما تناك ةعمضو « بترلاو فئاظولا هذه نأش نم نكي اهمو

 ةروصب اهتايحالصب سرمتلا وا ةيلكلاب اهلامهاو اهطاقسا روطاربمالا ىدل تابسف « اهيحاص هيلوت

 هر ل اق :يسيقلر دنقل سيدا دس يضواوا نأ راما ةينارلل هده تاع

 يال سيلو . نونظلاو كوكشلا هلوح موحت صخش وا «هل ودع ىلا اهادحا لوؤت نا طق لما

 رثكالاب اهبحاصل وأ ابيلماحل حبتت يبف « يقيقح يسايس لولدم يا < فئاظولا هذه نم

 تالاحلا لضفا يف هل حيتت اك «رظنلا هيلا تفلتو ةماعلا تالفحلا يف ماحلا ماما روهظلا تابسانم
 قحلا هل ؛« كلذ ىلع ةوالعو . اهاتا ةمدخ ىلع هل ةأفاكم < يركت عوضوم نوكي نا « اهنسحاو

 مهمحقيو < مبعيفرت يف اهب لومعملا بتارملا لس ليدعت نم هنكمت « ةيفرش فئاظو ءاشناب لماكلا

 . ابيف مهنيبعت هل ولحي يتلا ةبترملا يفو خويشلا سلجم ةيوضع يلماح ةقبط يف

 تاطلسلا وا هتامحالص ىلا ةفاضملا ةيندملا تابحالصلا ىدم « كش الو انيرت ةلثمالا هله

 لثم يرجنو « ضرعلا اذه لكما امادق نفمادا انعم: © اهب عتمتي يتلا ةيساسألا ةيركسعلا
 لقح يف ايس الو« ةروطاومالا يف مالا ةرادلا تالا نم ىرخا تالا ىلع ليلتل اذه

 اهب متمت يتلا ةطلسلاف . اهتاذ جئاتنلا ىلا ابعم يبتننف « ةيئاضقلا ةطلسلا وا ةيعيرشتلا ةطلسلا
 0 هذه تناك نأ دعيف . امل دح ال ةقلطم ةطلس تناك « امود روطاربمالا

 بتكي امدنعف . يناثلا نرقلا يف < حضوا لكشب حتفتتو زربت اه ذا « 6 ةرتتسم « ةينض « رمألا

 ةطلسلا عامج روطاربمالا يلوي بعشلا نأ » : ثلاثلا نرقلا علطم يف « سونايسلوا ىئامورلا هبقفلا

 اهسلا لك يتلا جئاتنلا دكؤيو فرتعل أعا وبفه م0 ناطلس لك هيلو ام « هللا 21101110111

 . قباسلا دبعلا يف حلا هل عضخ يذلا روطتلا

 يتلا تاطلسلا عامج ىلع ًاديدج ائيش فيضي سطسغوا ىرن « ءدبلا ذنم

 ىلا ةرايعلا انأرق امدنع انيأر دققف . هدي ةضبق يف ترقتساو هل تت
 هب مدقتي هلعج ام ةطلسلا نم معني مل هنأب يعدي ناك هنا فيك « « محلا روما » : يف تدرو

 ًامات كلذ سكعب لاق دقو . « هيلا تراص يتلا بصانملاو فئاظولا د نم يأ يف « هئافص'ر ىلع

 + عيبا لع ةطلبلا ف كقارتا دقف » :لوقي امدنع « هسفن وه «فرتعي أم ءامل ةقباسلا ةرقفلا يف

 فرأل « ةلهو لوأل ودبي اك ضقانت يأ نيروكذملا نيحيرصتلا يف سيلف . نيفظوملا عيمج ىلع يأ
 . ةصاخ ةيحان رظاني' اهنم الك

 رك1:ع207ؤ/8ي ةطلسلا
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 تاسمسحالص ىلا رظني ذا « يىروتسدو يبقف لولدم هل 5 يرادالا حالطصالاف

 نم ينيتاللا ملطصملا اذه ىرا ريغ . اهنع ةرداصلا ريبادتلاو اهنم لك تاصاصتخاو فئاظولا
 هتم ليزب وأ هحضوي ينامورلا ينوناقلا يف صن يأ هعم ىرن ال ام « لولدملا قلقو ىنعملا ضومت

 اهدمتسي ةطلسلا هذهو .ةينيد ةطلس ةبوشمةيبدا ةطلس ىنعم يحوب وبف :لاكشإ نم هب فحي ام
 ايفا يردن ال« نوتاقو عرج اهلا < تاضاصتعاو:تاسحاص نمل مام عوف نس نيطمشزا
 «رمالا ءدب يف « رهاظت نا دعب هملا اهرّيصيو اهسسقني فيك فرع « لبق نم هريغ دحأل ترفوت
 مهثيداحأو سانلا رطاوخ تضافنا دعب ةرغاصهتتأ ةطلسلا هذهو . اهيف دهزلاو اهنع ضارعإلاب

 هناقرعو هب هقلعتو بعشلا باجعإ نم هتتأ اك دالبلل اهادأ يتلا ماظعلا يت املاو ىلجلا تامدخلاب
 8 »همق ) ريمالا - لوالا لجررلا هئم لعج اذه لك . هل يماسلا هريدقتو هليمج ريبكل

 سطسغوا ىرن اذكهو . نيتطاوملا عيمج نيب اضيا لب <« بسحف ةودنلا سلجم ءاضعا نيب سيل
 تحت روت يتلا تالولدملاو نيماضملا ددحيو « ضومغ الو سل الب لصفيو « ةمزاج ةروصب عطقي

 . ةلاكلا يبقفلا راطإلا « دعب ايف « ققحتنس اك « ًاريثك زواجتت مهافم يهو « روطاربما ةباك

 موف « هل مت يذلا "”يرثلا يضاملا اذه نم « ءيش اوظح مل ةرطاربمالا نم هءافلخ نا عمو

 . لجاونلاب اهملع نودشيو ةماكلا هذبب نوكسمتس

 « ةلالجلا نوناق » فليو كلذك فّلغي ضومغلاو « لماشلا ماهيإلا اذهو
 ىرن ا؟ « روطاربمالا ملاصل < سطسغوا دبع ذنم « هقيبطت ىرج يذلا

 .هريفاذعح هقيبطت ىلع نوصرحي «سويرابيط ايس الو «هدعب ةرطاربمالا ضعب

 «ينامورلابعشلا» غارفا وهو « نوناقلا اذه عوضومل دب ال اذلو . مئاق نونسم نوناق ماما نحنف

 ضيوفت رمأف . ةينوناق ةيعرش ةقيرطب«ايلكش ولو « متي نا «هبف هدسجتو«روطاربمالا صخش يف
 ةطلسلا هذه هنك وه « ينامورلا بعشلل يقيقحلا لثمملا لوالا صخشلا نم لعجي يذلا ةطلسلا
 الو ىرخالا يه امل ناك «اهب منتو ابلمح يتلا نوبيرتلا تايحالصف «مث نمو , اهبلصو اهرهوجو

 « س"”ركحملا لثملا < لوالا صخشلا نم لعجت ذا « ةطلسلا هذه مامج يف ىسعلا اهرثا 4 كش
 نم اسف ام ىفاملا ق تمدختسا ةفضول ىبدالا ثيرولاو ./ةا ةحساكلا ةقبطلل < سدقملا

 . ينامورلا بعشلا يف ةصمقتملا ةحداكلا ةقبطلا هذه ءادعا هجبو يف فوقولل « ةعساو تايحالص

 نم لبنلا ىلع أرجت نم لك « ةمحر البو ةدشب بقاعي.ناك ةيروهملا هتثروا يذلا نوناقلا اذهو
 يف ةبيهر ةأدا هنم لعجي ام ةنورملاو ةيعاوطلا نم هل حلطصملا اذهو . ينامورلا بعشلا « ةلالجو» .

 ثبع وا ةفلاخم لكف . كوكشلاو .:رونظلا سواسو مهباتنت نيذلا ةرطاربمالا دي
 © هلاثت وحن [ضيا لب * ف هصخش وحن سيل مارتحالا بجاوب لالخالاو « روطاربمالا

 دبعب وأ بيرق نم « هتئيشمو روطارممالا ةدارا نم صقتني ضراعم يأر يأ ءادباو

 ددع رثاكت اذلو . نايحألا رثكا يفإ توملاب مهيلع محلاو| « ايئاضق نينجنملا ةقحالم ةيفاك بابسا
 ماما مهتواسريو « ةنظلا يف سانلا « ةلك آ ةريغ يف نوذخأي اوحارو « نؤيعلاو ةاشولاو ةاعسلا

 ةلالخطا بحاص

 .نروتاقلا ىمح يف

 ضني



 نم « نوناقلا بسحي مهيلع دوعت يتلا تآفاكملا يف وأ « ناطلسلا بحاص ةوظح يف ًاعمط « ماحلا

 . نيميتملا تاورث ةرداصم

 «لاحتسا «هلوح جبستلاو « ةلالجلا تاذ » ىلع ظافلادب داري ناك يذلا نرناقلاف « اذكهو

 او بعرلا لذتيأ « سوؤرلا قوف ًاتلصم قيس « دوبعلا ضعب يف

 فنروناقلا اذه ةيحض اوحار نم مظعم ناك ذا « لوالا نرقلا يف < نومصتعيو نوضراعملا موقي

 اياضق يف رظنلاو تاىاحلاب مهسفنا مم نوموقإ ةودنلا ءاضعا| ناك الو , ةقبطلا هذه ءاضعا نم

 ذيفنت يف عونخلاو نيجلا تاكرد ىندا ىلا نوردحني ةئيلا هذه ءاضعا انيأر كف « ةلالجلا تاذ

 يف ءاضغبلاو دقحلا ىذغ يذلا رمألا © كوكشلا مهوح موحت نم ةيفصتو روطاربمالا بئاغر

 رذعتملا نم ناك اذاف . رصعلا كلذ بدأ « كلذ ىلع دبشي اك « ةقبطلا هذه دض « سانلا بولق

 « ةلالجلا تاذ دض اياضقلا هذه نم ةيضق نم رثكا لوح ةلماك ةقيقحلا مويلا فرعن نا ائيلع

 ةدايس ديسأتل فعسم ريخو « ةاداو ةدع ريخ « كلذ يف ءارمالو © ناك روكذملا :روناقلاف

 . هتاطلسو روطاربمالا

 ةيهلالا ةيانعلا هتدعأ يذلا لجرلا

 الو ءاهتضبق يف ةطلسلا عمج عنقت ال ةيكلملا ةيروطاربمالا هذه نكلو
 ا ل 3 : ١ ةلاملا

 بلقت نم هل ناضرعتي ال فعضو نهو نم « كاذو !ذه يف ام « اهاوس 0 ا 5 0 ل . 8 0 ابيفك ب ؛ ةيررطارسمالا للحت ينا نم رثكا كردت يبف : مدخل ىف ًارغاص توناقلا ثأااسف ةمحورأ ل

 لثنملا ىلا مهسوفن ملطتت نينطاوم رظن يف ةفاج ردبت « ةدماجلا ةيعقاولاف « حورلا عزاونل

 ةيزمرلا نم ةلاهب ةيكلملا :روطسحي اوحار اذلو . ةينيلملا ةراضحلا اهتلقص نا دعب «© ةيحورلا

 فنا قئاللا نم كلذك . ةزرابلا اهتامسق ىلا فرعتن نأ اعم انل ديفملاو ريخلا نم « ةيناحورلا
 انرماخي الا بجي عبطلابو . يلمع ريثأتو قيم مقو نم ةلاطا هذمل ناك ام ىلا حوضوب انه ريشن

 « محلا ىلع اوبقاعت نيذلا ةرطاربمالا عم « ةبساسالا ةركفلا ىلع لخدو« تروطت اهنا طق كشلا

 لكو « ينوناق صن لكف . ناكملاو نامزلا تابجوم اهتضتقا ثاريبغت « مهترصاع يتلا لايجألاو

 ىلع رذعتي « هريغ نع ًازيمتم اثدامح فلؤي « روطاربمالاب تقاحا تلا زومرلا هذه نم زمر

 هلوح ءيش لكف . لاونملا ىلع جسن نم لوأو ؛ لاجلا اذه يف لوالا دئارلا سطسغوا ناك

 « اهبصاقا ىلا ةيروطاربمالا يناود نم عيملا هل هاعرب يذلا ليما «ًالثم كلذ نم .رومألا طسبب
 الو يقبت ال سورض ةيلها بورح ىظلب اووتكا نا دعب ةنينأمطلاو مالسلا مهيلا داعا امدنع

 «ثعشلا تّئاف اهققح ىلا روذجلا ةقسعلا ةدحولا هذهو .اهتاليون اوسرضتو ابلكلكي اوؤان 4 رذت

 هذه لالخ « ةيقرشلا اهتايالو تنهربف اهدبش يتلا ةيروطاربمإلا هذهو ©« ضيوملا مظعلا تربجو

 اريل



 «اعابت اهيماق يتلا ةبرجتلاف . ءاوسلا ىلع ةببدأو ةيدام «ةمراع ةيومح نم هب شيحت امع « بورحلا

 ىلا هتايرظنو قرشلا تافسلفلقن ءارو نكت يتلا راطخالا هل تحضوا «هدعب سوينوطنا مث رصيق
 ىأرم ماما لبق نم هانربظا ام « انه انياجعا ربظن الا لمحتسملا نم . ايدام ًايفرح لقن « امور
 هذه ضعب سابتقا يف اهيدبي ظفحتلاو ةنطفلاو ةّيورلا هذهب « هديش يذلا رخمشملا يسايسلا ءانبلا

 لامعتسالل حلصي ال ام اهنم أطقسم « هناوا ريغ يف ءاج امع ًاضرعم « عنصلا ةيدنجألا تادروتنملا
 « ةءافك نع نهري دقف . هصالخإ يف كشلا ىلع سانلا تلمح ةطيحلا هذه لك . امور يف

 « نكلو . عوقولا وا ثودحلا نكمملاب داح روعش نع « ديكأت ,لكبو « ًاضيا لّيحت نع امبرلو

 ىلع ًانايحا هتلمح « ةحيحص « ةيوقت حور نم هيلع نراك ام انباسح نم طقسن الا انيلع اذه عم

 , سانلا نم هريغك كككشتلا هيف تراثاو « ماهوالاو تافارخلل مالستسالا

 نع هعم زجعن ام ىنغلا ةرفو نم هل اسيدا اثارت « هتافو ىدل « انل كرت دقف « نكي اهمو

 نم رفوالا مسقلاو . هئافلخ نم يال ثم رفوتي ملام بترلاو باقلألا نم هل متو . هب ةطاحإلا
 نع لزعمب « هل تمت يتلا ةفيظولا لضف ىلا سانلا اهدر نا ثبلي مل « هدعب اهفلخ يتلا ةكرتلا هذه
 « لبمتبو « ًاديثو مت « روطاربمالا تيبلج يتلا ةينامورلا ةلاهلا هذه روطت نا ريغ . لجرلا

 لاثما : ةرطاربمالا ضعب حار دقو . ةيسايسلا ةطلسلا قفار يذلا عيرسلا روطتلا فالخي

 لقث مل نا « ءانيوهلا رخنآلا ضعبلا اهيف راس انيب « اهتواجعتسي دوموكو سونايتمودو الوغيلاك
 « يناثلا نرقلا يف « امجوأ ةينوطنالا ةرسالا هبف غلبت يذلا نيحلا يفف « لوقلا لمجو . ىرقبقلا
 امح.تمخضتو تعستا ةلاغا هذه نأ طق ظحلن مل « ةيلعفو ةوق روطاربمالا ةطلس هبف دادزتو

 ىرنل ةيقرشلا تارثؤملا لعف زوربو ةيلاتلا ةبقحلا رظتنن نا انيلعف .سطسغوا دبع يف هيلع تناك

 . عضولا اذه ىلع أرطب اظوحلم ريبغت

 .هيف ةبارغلا هجول عاد ال ًازيحتم اعقاو ينيلملا لماعلا ريثأت ناك « هسفن سطسغوا دبع يفف
 ةبكلملا نم ابورض فرع يذلا قرشلا اذه « امورب ًالاصتا رثكالا ةئيدمتملا نادلبلا نيب نمت
 لماوعل تعضخو « ردتكسالا تاحوتف ذنم هسيبالتب تذخا ةيركسع تاضافتنا نم ةقثبنملا

 هدحو قرشلا اذه ةعاطتسابو .ةيرظنلا ةبجولا نم هلقا « أبماق تغلب ىتح ؛ لماكتلاو روطتلا
 هذه هتجتنأ ام لك نا ثيح « ةيلعف ةروصي اهلاونم ىلع جسنلاو اهقيبطت نكمي قباوس م”دقي نأ.
 ًاءاوس « مظع ريثأتب اهيلع داع « ةيفسلف تايرظنو « ةيركف راثآو « ةينف تازاجنا نم قباوسلا
 « ىضوفلا ةسيرف تحار اهئا ما « ةيلاتتملا ةينامورلا شويجلا تارجه تحت كلاملا هذه تطقسأ

 يذلا يرككفلا ناينبلا ءانس نم كلذ صقتني نا نود « دوجولا نم تلاز ٠ ؛ بارخلل تعادتف
 بسحي نرا امور ىلع ديدج نم "لطا يذلا يكلملا ماظنلا ىلع ناك دقف « كلذ عمو . هتديش

 . ةاهاسلل زفاحو هل رشف « اهب ذخالاو اههلع.ريسلا يف يتلا دملاقتلا هذه « امور ديلاقتل اباسح
 ابنم يتلا ةينامورلا ديلاقتلا قامعا نم ةدمتسملا رصانعلا لمه. الأ « هذه ةلاحخلاو « يبجيبطلا نمن
 نص اهتعو ىطسخرا :ةقرقلا [نمو» © ديجي نهر وص دكا ينظر لبق قم الس وقنا

14 



 ينامورنيبو قريش نيب<لصالاو أشنملا ةنيابتملا رصانعلا هذه تاكرمالا رخنآ يف رهظ ام اريثكو
 اهراهصنا ىلع تدعاس ةسناجو هبش نم رثكأ اهنبب ماق « ةلاهلا هذه تنوك يتلا < ضحم يموق

 . ماجسناو ةفلإ يف ضعبب اضعب اهنابوذو اعم
 رثكأ ذنم «نيدهاج موبلا نوخرؤملا لواحي رصانعلا ةعونتم ةفسلف ماما انسفنا ىرن !ذككهو

 ءابنم دحاو لك ردق ديدحتو « ةموقملا رصانملا هذه نم لك أشنم ديدحتو نيدعت « ةنس نيثالث نم
 جيجضلا اذه ماماو . اهتم دحاو لك هبعل يذلا رودلا ةيمهأو ©« ضعبب اضعب ابلعافت ةيفيكو

 ىلع الإ رصتقن الأ ليحتسملا نم نا «ىرخا ةرم «ىرن « مدتحلا يماعلا لدجلا اذه نم دعاصتملا
 . ريغال ةلثما ضعب

 يف ىري * س”ركم ديلقت نع ربعي «لصالا ينامور رصنع « ىصانعلا هذه نيب 0٠
 سطسغوا صرح دقق . مظعالا نهاكلا وا مظعالا ربحلا : روطاربمالا 7 د
 ىدم همزالت يتلا ةفيظولا هذه ةميق نم « طق صقتني وا لمي الأ اريثك همهو « هلك صرحلا
 «م.ق ١١ ماع هتافو زظتني ًاليوط ثبل لب «سليبل هسفانمو هونص نم ةونع هعزتني لف . ةايحلا

 ةبترلا هذهب عتمتلا لع « هدعب نم سطسغوا ءافلخم صرح . هسفنل هبستنيو هب بلاطيل
 ةياغ ةنيد تاطلس اهبحاصو ابلماحيلوت ىمظعلا ةيربحلاف ,شرعلا ةكيرأ مهئالتعا دنع ةفيظولاو
 « نيدئاز ماتهاو ةقدب ةفيظولا هذه ماهل هتسرام يف لثملا سطسغوا ىطعأ دقو . ةيمعألا يف
 . هرثا ءافتقاو هئاذتحلا ىلع « هدعب نم هؤافلخ صرح لّثم وهو

 بثك نع بقارب ثيحي « رابحالاو ةنبكلا رابك عمج يف زراب وضع روطاربمالاف « اذه ىلاو
 «ةيتونبكلا بترلا هذه نيب نمو .مهزك ارم يف مهنيبعتو ممافطصاو مهئاقتنا ىلع نمييبو مهطاشن
 لمحت ىتلا تايلادملاو طارنالا نم ًاديج لدتسي اك «اهئابعأب ضوبنلاو اهيلا باستنالاب يهابي ةبتر
 ءالؤه هبعلي يذلا رودلل رظنلاب كلذو « فئاعلا وا_فا”رعلا ةبتر يه ةبترلا هذهو . هتروص
 ةفوقعملا اصعلاب ةبقرلا هذ ىلا اوزم ر دقو . علاطلا عالطتساو لأفلا نع فشكلا يف نابككلا
 . ةيروطاربمالل ةزيمملا تاراشلا نم « دعب امف « ثحبصا يتلا 18:0 مماب مهدنع ةفورعملا

 «يلاتلاب حبصيو «رابحالا عم سيئر لطيو ةيئيدلا ةايحلا سأر ىلع روطاربمالا زربي اذككهو
 نم ًاريثك ديزت « تونبكلا ةبتر اهايا هلوخت يتلا قوقحلاو تابجاولاف .ةحلآلاو ةلودلا نيب طبسولا
 مأ ايصخش سأرب وهف.ةلودلا يف«لوالا»و ةرادالا سأر اهالوتي يتلا تايحالصلاو تاطاسلا نأش
 .اههسارمو ةينيدلا سوقطلا ةباهم اههفتأو لامعالا طنبأ ىلع هروضح يفضيو ةينيدلا تالافتسالا
 « لوقلا زجومو . اهظفحو اهثيثأتو اهتنامص نعو « لكابشاو دياعملا ءانب نع لوالا لوؤسملا وبق
 « مدنع احالطصا اهقرعاو ةينيدلا ممارملا مدقأ نم قتشم <« « سطسغوا » هلمحي يذلا مسالاف
 ىوقتلا نم ةلاهب هببلحتو لالجلا نم ائيش هبلع يفضت ةبتر يهو « كدهم## ةفارعلا ةبتر يه
 امل زءسم ةشيتاللا ةاكلا انيب < ىنعملا ةوق نم ثيدحلااهموبغم يف ةملكلا هذهل اب عوشخلاو

 اولي



 ابنم دمتسيو .« ةحلآلا فطع ينامورلا بعشلا ىلع رطمتسي ةفصلا هذببو . عسواو معأ لولده
 ىلع تاذلاب ينجتلا وه « هصخش سم وا هتطلس ىلع « هذه ةلاحلاو « يدعتلاف . ةيادهلاو ةياعرلا

 رهظت' « هلاحرتو هلح يف هاعرتو روطاربمالا سرحت ينلا ةهلآلا هذهو

 « مظع قيفوتو نيبم رصن نم اهدي ىلع «هتؤي' امب هيلع اهبدحو اهفطع
 لمحت نا بحي « شيجلل ىلعأ دئاقك همزالت يتلا ةيبرحلا رهاظملا لككف . ةيبرحلا هلامعا عيمج يف
 نيدم « امور ين روطاربمالا لثم هلثم « ةيطنزيب يف سوليزافلاف . ةينيدلا ةلالا عباط « اقيمع
 اذكهو . اهيدهو ةهآلا لعفل « بورحلا يف رصن نمو ىغولا تاحاس يف نيبم زوف نم بيصي امب
 تايرظنلاب « ردنكسالا حتف نم تقلطنا يتلا ةبكلملا امجولويديالا ىرخا ةرم 2« انه يقتلت
 « دعب دح ىلا ديؤت امجولويديالا ىرن اذكهو . اعم ناربصتيو ناجزاتمف « ةميدقلا ةشامورلا

 « 8نوناوبو ةلك ةلكاش ىلع « نا فيك كردن نا انيلع رذعت « الإو « اهياوقتو ديلاقتلا هذه
 « هئافلخ عيم «ةعرس مث سطسغوا ىدل مث“ نمو «آلوا رصبق ىدل « 1و هلم» ةلك حبصت
 اذم ىلعو . روطاربمالا ابلمحي يتلا ىنكلاو بترلاو باقلالا لك لبق 'درت يذلا يمسرلا بقللا
 ثيحي«ىفطصملاو ةهلآلا لبقنملّمْوملاو «رصتنملا وا رفظملا ةماكل افدارم رؤطاربماة ملك حبصت
 اوحار اك « 7:ع/ممام كنبهبوا# :تولوقيف ؛ سطسغوا رصن ىلع « ةيهولالا ةفص نوفضي' اوحار
 ةرسالا دهع يفو .دقنلاو ةلمعلا ىلع هوتبثأو ةيمسرلا يفابملا ىلع «حنجملا رصنلا : ممنرلا اذه نوعفري
 سسؤم تعر ىلا اهتاذ ةهلإلا«لعفلاب يه ةلإلا هذه نأ ىلع لدي ناك ءيش لك ««ةيدواك زيلوبلا»

 ًادلخم « رخل روطاربما نم لقتني هتلوملا اذه حار مث نمو «رفظملا سطسغوا يأ « هتاذ ةرسالا .
 . مثادلا يملا سطسغوا مسر

 اوركشواوعرضتو اوطينتساف.ةهإلا ءذه«رثكأف رثكأ «نود”رفي' اوحار ثيحيرمالا روطت مث
 ةللغلاتع «اهلضفي ينلا ةهلإلا يأ( 6011 ًانيح 2 | ا روط و6 رجهجإ] وة عمق ران

 «ةطيحو ظفحت لكب“ اهب لم ةديدج ةركف انيلع لطت مث .نيينامرجلاونيبناطيربلاو نييثرافلا ىلع
 لواو . هرما ىلع بولغملا ودعلا ماب «هدبع يلو وا كلملا نبا ةيمستب تماق«يروبملا دبعلا ذنم
 بقلب سوسورد هييبر بقل ذا « هسفن سطسغوا دبع ىلا دوعت عونلا اذه نم اهدهاشن ةثداح

 تامدالل ًايدافتو . هسفن روطاربمالا يف ةداعلا تزكرت ىتح تقو ريبك رضمي لو .سوكينامرج
 ةوق امديزت فاصوأو توعن اهبلافاضتو ىنكلاو باقلالا رثاكتت«ةر ركتملا ةداعلا نع مجانلا
 «مظعلانييثرافلابحاص وا نمرالا بحاص: ب بقلينا ثبلي الليروا كرام روطاربمالاق .ىنعمو
 « نييداملا بحاص : ب ًاضيأ فرع" اك « ريغ ال ميستنميم الإ بقلي مل سونايارت روطاربمالا ائيب
 ةينامورلا دقنلا عطق لثم اهلثم « باقلالا هذهو . نييتامرسلا بحاصو « نامرجلا بحاصو
 نادلبلل ةراشا « دّجس برح ىرسأ موسرل ةلماحلا وا رصنلاب اجوتم روطاربمالا ةروص ةلماحلا
 ىلا زمرت يهف . هتحت لئاط ال لطاب دج نم رثكأ اهنم داري امنا « ةينامورلا شوبجلا اهتعضخا يتلا

 يررطاربمالا رصنلا ةلاه
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 نمو « روطاربمالا نم ةفلؤملا ةكارسشلا هذه «ةيهلإلا ةوقلا لضفب اهل « ماصفنا ال يتلا ةكارشلا

 . ضرالا ىلع مالسلا توبرع رفظلا

 اذلو « مهفطعبو قيرغإلا كولم « لئاضفب » ءارعشلا ىنغت ام ًاريثك ا
 هذه ثبلت لو .صتلخملا وا ذقنملا :اهنم ”ىنكو اباقلا مييلع نوفشب' ا ةيروطاربمالا لئاضفلا

 يف رمآلا بحاص مايقف . روطاربمالا صخش ىلا « يلق تروحت نرا دعب تاقتنا نا باقلالا

 ًابيحرم امهاقلا هل ةبطخ يف سويتاروه لوقي اك « داعسإلا ىبتنمو « اهتداعس نوبرع وه امور

 ليحتست « بعشلا ىلع ةيببلا كتملطب لطت امدنعف » : هدمأ لاط باغ دعي سطسغوا ةدوعب

 ىرن سطسغوا عفق . « ىحضلا دأر يف سمشلاو كحامغلا عسيرلا ماياك « ةماسب « ةجبب همايا

 «يبعشلا ليلكالا » وه « نايدنسلا بشخ نم ليلكا هولعي راغلاب انيزه يروطاربمالا حرصلا جاتر

 ذقنم وه اك ©“ ةلودلا دقنم « لعفلاب وه « روطارسالاف 1 مهذقنل نونطاوملا همدقي يذلا

 يرشبلا سنخللا صلخم وه « كلذ نم رثكا وه لب «ال كورس وزو وا 0هجوومو/و» وه « تامورلا

 بقللا اذه « نطولا يباب : هبقل « ديعب دح ىلا رربي « هلذب يذلا ءادفلا وا صالخلاف . هرسأاب

 « امور يف ينامورلا ةودنلا سلجم عاتجا وبي يفف . روطاربمالا باقلا قصلأ نم حْبصا يذلا

 نم ةمدقت هنا ىلا ريشي ام هتمحت شقن بهذم ”سرت«رصنلا هلإ حبذم نم ةبرقم ىلع « ىرب' ناك
 نمو 4 لدع نمو « لحو « لضف نم هب ىلحتي اهب افارتعا سطسغوال بعشلاو خويشلا سلجم
 يف سانلا ىلع صقت « يبتنت ال ةحبس « سطسغوا دبع يف « ينامورلا دقنلا عطقب نأكو . ىقت
 تاراش نم لمحت امب « زيتحت نا لواحت اهنا اك « اهب ىلحت يتلا ةيساسالا لئاضفلا هذه « اه مهوادت

 ًاهونت ةهلالا ةيانعلل زمربو هلمحت يذلا رخنآلا راعشلا امس الو «روطاربمالا بقاثم « زومرو

 زمر : ةينامورلا ةيروطاربمالاو ينامورلا بعشلا ىلع اهغرفا يتلا عفانملاو « اهغبسا يتلا تاريخلاب
 . رشبلا ينبل.داعسإلاو « ض رألا ىلع مالسلا

 ضعبب « عبطلاب ضيفت « لوادمو موهفم نم ابيف امو « ةيروطاربمالا ايجولريديالا هذهو
 لضفلاف «ىرن يتلا ةعرسلاب تعاذو تعاش ام اذاف .عباطلاو لصالا ةبنامورلا ريباعتلاو ظافلألا
 ةدابع دهشن نا « هذه ةلاحلاو طق برغتسملا نم سيلف .اهتدمتعا يتلا ةينيلفلا قباوسلل « كلذ يف
 « رشبلا قوف وه صخش دي ىلع تمت ىتلا ةمهلالا ةوعدلا وا ةلاسرلا ةركفب قطنت روطاربمالا
 . اهمحاون فالتخا ىلع رهاظملا هذه نم انيأر ام ف اهملاعم روابقتف

 نم هئاص اسم ةنطفلا نم سطسغوا توأ . ءافكا ًادادنا اوسيلو نوهباشتم
 تاهافس نم امس الو « امور يف هفرطتو رصبق تافلابم ىلا قالزنالا

 وا مهوقع يف سمب اوبيصا نم ءانثتساب « هريغ عيطتسي نم . ةيردنكسالا يف هلطخو سوينوطنا

 ضعب ءانثتسابف ؟ هل هلهؤي ام هيف سيل يذلا مركتلاو دجملا هسفنل بلطي نا «مهسرفن, ىلع لخد'

 هلأتلا هسفنل بلطي ثيحي ةرهشلا ةوهش يف عفدني نم سيل « ةرودنلا يف ةياغ « ةذاش تالاح

 ايار



 نم وندي وأ برتقي نا همضريو ناسنالا يفكي ٠ اسمر كلذي هل فرتعُيو قلطملا وا لماكلا
 ًايلج ًاحضاو ودبي ظفحتلا اذهو . اهبف ىطسو ةجرد وأ ةبترملا فصن اهنم غلبي وا « ةيهولالا
 نا اهيف ضرتفُي يتلاو « ةيدرفلا وا ةيلحلا تاهدابملل ةكورتملا ةيرحلا لالخ نم « رمآلا ءىداب يف
 ةيرادالا تاثيهلا نم طغضب < ضرعلا جاردتساو بلطلا ةعارب قيرط نع وأ ؛ ةيئاقلت ةيوفع يتأت
 « نيح دعب الا يتأي ال ممعتلاف . ةنياتم لاكشاو روص نع ًاملمع رولبلت ت تالاح ابلكو . ةقاحلا
 ةباّثع فلن ماع دالبلا ىلع لطا يذلا سونايسيسف دبعو . لحارم ىلعو « ةيجيردت ةروصبو
 هذه هب تره يذلا روطتلا لحارم نه ةعماجس ةاحرم ريتعي © ةيدوطاريمألل قيدجم وأ االت كون
 هب لومعملا فرعلل ًافالخ نكلو . ابطئارسش لكل ةعمحتسم الو ةلمتكم ريغ ائاقب مم « ةركفلا

 هل اهمدقت « ةامحلا دبق يف وهو « ةدابع عوضوم وه روطارممالاف « ةيئيلهلا كلامملا ضعب ىدل

 . ًادرف هتفصبو ةيداع ةروصي 4 ةنيدملا وا ةيالولا وأ ةلودلاك : ةماع ةئبه

 قلطتف «ةيمومع ةنطو ًادامعا ةصاخلا هتايركذ ضعب نم لعجتو ايه اميرككت هل مفرت ةلودلاف

 يطل وا ديف لا: يذلا نيشلا ىلع قلطتا# ١ ار
 ىلع سانلا جردو . | : ةسرحلا هتاراصتنا رمكا لحس همفو « ةرم لوال ةيلصنقلا
 ءيش وه «روطاربمالا مساب مّسقلا وا فّلحلاو .اذه انموي ىتح ةحلطصملا تايمسملا هذه لاعتسا
 نج ةداسع كرشت ةموكحلا تحاروب .تاسدقملا نم يه هروصو هموسر نا اك « زئاج لوبقم

 قرافم ىلع ةفرشملا حاورالل همدقت « امور ءابحا تناك يذلا مركتلاب هغوبن وا سطسغوا
 لثم ينغ ينيلهلا مجعملاف.ةيطسغوالا ةحلآلا: ماعلا حالطصالايف حبصتف «قرطلا عطاقت وآ قرطلا
 « (ةهن# نكبا نيب هبش نم رثكا كلانه.ًالثم مسقلاو« ربشالا ءامسا هنم اودمتساف . تايمسملا هذه

 . بضنت ال عادبالا ىلع ةردقلاف . 1,« هخست نيدو

 ةياغلل را تاو تاءادهإ كلائه . مسوأو ربكا ةيرحب لاخلا اذه «دارفالا خشي

 « ةهلآلا ءامسا ىتشب « ةكلاملا ةرسالا دارفا دحا وا روطاربمالا مسا « ةروادم وا اسأر كرشت
 حئابذلا م دقتو *داسيعالاو يسازلا اه كار و مس و

 يهو . ىضرلا نيعب ةيراكذتلا مساوملا هذه ىلا ةيرادالا تاطلسلا رظنتو . ابفرش ىلع نيبارقلاو

 سكع ىلع اهارن < نش داوم رشا قف لصق كاملا هذه تناك نا دعبو . اهبمظنتل لخدتت
 « ةتسلا لاجرلا ةئه ًالثم تائمه لا هذه نم ؛ اطابضناو ًاماجسنا رثكا « ينبتاللا برغلا يف ؛كلذ

 , ةقيفح ةرش وا ةسنع للا لوغص قيما قرتاقلا اعده يعل نا اهنقلا

 سطسغوا مسا وه دحاو مسأ نميهي . « 5من: ابنيب نمو « اهب انهون يتلا تائيهلا هذه يفف

 » فالا لوا يف ريشي اما + سطنشوأت د .نامزالاو مايالا بقاعت عم هموبفمو هلولدم ريغتي يذلا

 درف ىلا ريشد امنإ ظفالاف « ةاسيحلا دبق يف وه املاطف : اهئاكرا دطومو ةيروطاريمال سسؤم ىلا

 وا بقل مسالا حبصي مث . ةدابعلاو ليجبتلاو مرككتلا تارابع لك « عسبطلاب « هجتتت هبلاو « نيعم

 ابعباط سيدقتلاو مركتلا رهاظم دقفت كاذ ذازو , هدعب نم هئافلخ لك هلمح ىلع صرحي « ةينك

 لكننا



 . بقللا لماح ىلا اهنم رثكأ ةفيظولاو ةبترلا ىلا « رثكألاب هجتتو <« يصخشلا وا يدرفلا
 ًاريثك ترشتنا يتلا « سطسغوا امور » ةدابع ىلع أرطي « كلذك هظحالن لوحتلا اذهو

 ةدايعلا هذه عبطنتو ةماع تايعمج اهب علطضت . يمسر عباط اهل ةدابع يهو « ايلاطيا جراخ

 « يروبملا دبعلا ذنمف . ةيسيلقالاو ( ةيدلبلا ) ةيلحنا نيتبجولا نم اهسفن ةيروطاربمالا عباطب
 سطسغوا ىرا ريغ . امور ةداسعب 8 :هنلمبو ابكولم ةدامع هتاعطاقمو قرشلا نده تلديتسا

 صصخت « سطسغواو امورب » :ةصاخ ةدابع ءاشناب مسي هنا الإ دي ةصاخ ةدابع ماقت نا ضفرب
 هذه يف هنأث نم دقفو ©« فعض نا ثيل ام صاخلا يدرفلا اهولدم نا الإ « ممارملاو دابعالا امن
 ةرزاؤم لضفب عاستالاو راشتنالاب ذخأت ةدابعلا هذهو . هئافلخ عم مات 0 ةيجارفزألا

 مف < لافتحالا حبصبل « ةيلحلا تايدلبلا قاطن ىلع اهب لافتحالا يرحجبف « اهل ةيرادالا تاطلسلا
 وأ ةيالولا يف موقت تالافتحا ماما انسفنا ىرن اذكهو . تايدلب ةدع هيف كرتشي راطإ يف « دعب

 م لا «ماظتناب ماقت تالافتحا يهو «تايالولا نم ةعومج اهب كرتشت

 ىلعو « اهقفارت يتلا يهالملاو باعلالا ىلعو « اهل ةدعملا ةصاخلا ينابملا ىلعو اهيلع ثدملا قفنتف
 هذهنم.اهتئزاوم تذفنتسا ام ًاريثك ةلئاط غلابم « اهدادعا ىلعو اهيلع ربسلاب نيفلكملا نيفظوملا

 مساوم قرشلا يف اهنم ماق انيب « تنور لوامو وا 17اهسسقمعو مما برغلا يف فرع ام ءابعالا

 « اهمايق ةدمو « دايعالا هذه راشتناف . سيئر ةماكب اعوبتم ةنيدملا مسا نم اهتايمسم تذختا
 هذه يف ةيعاتجالا ةبخنلا كارتشا ىلا حوضوب ريشتي امنا «ابيف ماركت يتلا ةهلآلاو « اهب لافتحالاو

 . ةيالولا يف ماقت يتلا ةيمسوملا دايعالا

 ةبلمعو « لحارلا روطاربمالا ةدابع يه ةصاخب ةدابع ءىشتت اهسفن ةلودلاف < امور يف اها

 فنرا كلذل يفكيو . ةهلآلا فاصم ىلا روطاربمالا عفريف «خوشلا سلجم اهررقي « هذه هيلأتلا
 ةزانجي لافتحالا ءانثا «دهاش هنا ةظلغم نيمبب «دكؤيو ةروكذملا ةئيهلا نم ةداهشلا دهاش مدقتي
 ةقيرطب حوبشلا سلجم ظفتحي اذكهو .رسن ةحلجا ىلع ريطت هحوور «هناؤج قرحو روطاربمالا

 . مريلع عطاق كح ةباثمب اذه هضفرو . ةريرسلاو ةريسلا يثيس « ةرطاربما ميركت اهبعم ضفرب

 ةفزاجملاب سلجملا ظّفحت اذلو «ةبغملا ءوس نم ًامود ملست الو «رطخلا نم طق واخت ال ةقيرطلا نا الإ

 ىلع ظافحلاو فلسلا ةعمس نع عافدلا فلخلا ايف مطنتي ال يتلا ةيثارولا تالاحلا يف الإ اهمف
 سؤيرابيط هعبتاو «رصيقل ام يف سطسغو | هيلع راس يذلا حالطصالاف « لاح لك ىلعو . هاركذ

 الإ هب ىداني ال لحارلا روطاربمالا نا وه « لامعتسالاو فرعلا هسركدو <« سطسغوال ام يف
 عمو ٠ نيحالطصالاو نيعضولا نيب عساش نوبلاو ٠ ةمل الك ماركي اما « هتلؤي ال وبف ٠ يملإ لب

 ةماخن ةئبهر وا يونبك عمج اشنإ نود الو «يملإلا لحارأل دبعم ديبشت نود اذه لي ل كلذ

 . عمتجلا تاقبط ىنغأ نيب نم اهؤاضعا بختتني « همسا لمحت « هعركتل عطقنت

 ثداوحلاوتالاحلا نم ريثكب دابشتسالل <« ثحينم انيرجا اميف انضرعتسا

 مهعيمج نوزوفي ةرطاربمالا دحا ةرسا ءاضعأ « آلثم انيأر دقف . ةيدرفلا

 هتجوزو هتقيقٌسو هوبا يقل دقف : سونايارت روطاربمالل لعفلاب كلذ ىرج اك . يهلإلا مركتلاب

 ككتشتلاو ةأرجلا نيب
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 « ةدحاو ةيعامج ةدابع يف تاهلأتملاو نيهلأتملا نم ددع كا ؛| ىرج اك « ميركتللا اذه لثم

 وا ام ةنيدم يف نيحلأتملا ءالؤه دحا ةدابع راشتناك « ةيلمع وا ةمفالش «ةشئارو بابسأل « كلذو

 ريغو « سطسغوا امور » ةدابع جاور نم وا ةدح نم كلذ ففشيف « ةيالولا ندم نم « رثكأ

 ةدابع ىرن « دارفالاو تاعاجلاو قطانملا نم لك يف ةنيابتملا مئاقولا هذى ءوض ىلعف . كلذ

 غلبت نا نود ؛داكت وا دحوتتف«قراوف نم اهنيب ام لوزي «امامت كلذ سكع ىلع « روطاربمالا

 . ماجسنالاو سناجتلا نم ةريبك ةجررد « كلذ عم

 ةرطاربما هابأي سناجتلا اذبف .عيرذ لشف ىلا ىبتنا هلك رمالا نا دحا لاب ىلع ”نرطخي الو
 راص ام ىلا اوريصي نأ نوضفرب مبق . قلطملا مههيلأتي طق نوضري الو « يناثلاو لوالا نينرقلا
 ىلا الصا هدر بجي ككشتلا وا قلقلا اذبف . ةئقواسلا ةلودلا كولم ضعب وا ةسلاطبلا كولملا هبلا

 هذم . يملإلا ميركتلا نم « امهريغو سريدولكو سويراببط لاثما « ةرطاربمالا ضعب روفن

 « اينوكال ةيالو لامعا نم « « نويشيج » ةدلب قيرغإ اهملع راسو اهدشأ ىلع ابقرع يتلا ةداعلا
 زازئمشا نم هوسنأ امل « رهظي ام ىلع « هدرم ةافاجلا وا ضارعإلا اذهو , ةيردنكسالا قيرغإو
 سونايتمودو « ىرورينو الوغيلاك نم لك اهب ماق يتلا ةفسؤملا ةبرجتلا لشف نمو امور ناكس

 . نواقعي موقل ًاسرد تناك « ةتمم رش مهتامأو « مونم هسفنل صتقي بعشلا حارف « دوموك و

 اهم ةعنطصملا تاءارجالاو ريبادتلا نم ًارسا دشا وهو يتاذلا هقطنم هل يلملا ماظنلا نكلو
 نيذلا ةرطاربمالا ءالؤبب تقحل يتلا ةنعللا وأ ةبسلا نم نكي اهمو . تايمر ًمدادعإ يف ونت

 «امهوتأ ل تافاخسلا « مهئامدب « ايلاغ اوعفدف لاجلا اذه يف يداّتلا ىلع اوأرحت
 هبف مهاس ام رثكا هتليبت و ليقتسملا دادعإ يف كلذ عم « اومهاس دقف « مثالا مهبينحت بناج ىلا

 اودحتو مه ام اذا « اوعيطتسي الا  هنم اوشخ ام دشأ ءالؤه يشخ دقف . نوددرتملا ةرطاربمالا
 هيف اويهذو مظنتلا يف اوطتشا ساسالا اذه ىلعو . ةيئاقلت ةيوفع تاسائلال ةباجتسالا « جبنلا
 وأ يموكح ماظن عمباط تدترا امل ًاعوضوم اوناك يتلا مركتلا ةدابع نأ ثسحي « ًادبعب

 يفئاظولاو يعابجالا لسلستلا اقفو العار انيس كاس دو يركع مطل ىرحالاب

 نم اثيش دقفي ىرا دب الف « ًاقيمع باجعالاو ليما نافرع ناك امهم ذا « ةلودلا هتعضو يذلا

 .ةيرادالا تاطلسلا اهعضت مسارمل اقفو اهنع ريبعتلا ىرجو ةزهاج بلاوق يف اغرفا ام اذا سامخا
 ةرظن اببلا رظن' ام اذا ىتح «هلإلا نع هللا روطاربمالا زيمت يتلا قراوفلا ًاضيا سق اذه ىلعو
 انيب © ةمجسلا ىلع ىلجتلاو قالطنالا نم هتعنمو « ينيدلا روعشلا تفعضا وا تلتق « ةيعقاو
 ددرت نم ءرملا يف هكرحت امل عمصلا يف ةدابعلا أدبم نم ًاريثك صقتني ةيسايس تاءارجا اهرابتعا
 . ككشت نم هبف ريثتو

 تناك اذا ام ابعم لءاستن نأ حصي ىرط يهو « عقرخا قرط ماما ىرشالاب حان ليلتسلا#

 ضب اناتلإو هاوس من يل

 و اهتيروطاربماو امور - ٠٠



 . اهعم نابوذلاو اهيف راهصنالا ىلع لمعيو < ثوروملا ددلقتلا اهرقا يتلا « ةنآلا تافص نم يه

 « بوص لك نم عشب ليلكاب اجوتم ةينامورلا دوقنلا ضعب ىلع نوريث روطاربمالل ًاروص ىرثو

 ىلع أربمالا هيف صرحي يذلا نيحلا يفف . اهب اهبشتو ةقرسشملا سمشلل زمر

 دبع يفو . هم الإ هب ةادانملا يف ددشتيو ثبشتي هارت 2هوبؤس6 برك زورملاو روبظلا

 « « ًاسدقم » هب قلعتي وأ روطاربمالاب صتخي ام لك رابتعاب ةداعلا تزرب « دوموك روطاربمالا

 . كلذ دعي مظعو اهرما لحفتسا نا ثيلي ل قباوس ابلكو

 عافدلا يموالا :اهيلع هناتئاب دقتعي يتلا ماسلا ةلاسرلاب رخفيو يهابي روطاربمألا ناك املو

 ماظنلا ىلع ظافحلاو «مالسلانيمأتو «ضرالا ىلع داسفلا ةرؤب «ةرباربلا تايدعتنم ةيروطاربمالا نع

 ًاعامشإ هيف نوري نيذلا نع فرطلاض غي“ عبطلاب وهف“«ضرألاىلع ءفرلاو ريثطا عيزوتو «دالبلا يف

 .ينوكلا ماظنلا ىلع «ىتش ءامسا تحت «رطبست ينلا ةحلآلل وا ةيهولالل ًادمسجت مث نمو «اقاثبناو

 هله انأر « رهاظملا هذه نم ريثكلا ىلع ظافحلا تنسحا يقلا ةنوطنالا ةرسالا دبع فو

 . سوريفس ةرسا دبع يف سانلل ءالجو حوضوب زربتل « رطاوخلاب ديتست اهنيعب راكفالا

 رظنلاو عقاولا نيب

 يروطاربما ماظن لك مزالت يتلا « ةلككشملا لح هيف ام هلك اذه يف سيل

 ةفالخلا ىلع ًارطخ دشا يه ةلكشملا هذهو . ناك عون يأ نم يلم وأ
 تاراصتنالا نم ةلسلس باقعا يف تءاج يتلا ةيروطاربمالا ةثارولاو

 شيبلا ءالو ةبسلبو « شيججاب دبالا ىلا (طيترم اهريصم ىقبيس يتلاو «ةيركسعلا داحيالاو ةيبرحلا

 « مئاقلا محلا ماظن رارقتسا نيمأت ىلا ليبسلا فيك : لءاستن انلعحي اذه لك . ةيروطاربمالاهذهغ

 ةيروطاربماللو امورل نمؤينا هتمبمو هتلاسر بلض نم«روطاربماىلا ةيعرشلا ةطلسلا لاقتنا يا

 ؟ قح هنم نارظتنيو هنف ناممطي ام

 يلملا قحلا نم ىندالا دحلاب ذخالا نم هضفر هعنفف «ةيكلملا ةلكشم لح سطسغوا ضفر

 دخالاو هلوبق نكنملا نم نكي ل «ةيثارولا ةفالخلا أدبه . ينيللا قرشلا راطقا يف دبتسا يذلا

 يثارولا ىحلا أدب « هب ربجلا ىلع ةرجيل دحا نكي مل هنا عمو . ديدجلا دبعلا نالعا ذنم هب

 دقو . يكلم ماظن لكل ةيمتح ةيقطنم ةجيتن « ةثارولا يا اهنا ذا « ًارمضم وا ًانماك ناك اهيف

 نم نينرق لالخ. مكحلاو كلملا ىلع اوبقاغت نيذلا ًاروطاربما ١97 لا نيب نوككي نا رادقالا تءاش
 امدنع « مهل ناك «ليروا كرامو سونامسيسفو سويدواك : مم « ريغ ال مهنم ةثالث « نمزلا

 روطاربمالا نوكحي نا رادقالا تضق كلذك . شرعلا ىلع مبفلخي يعرش نا « مهتينم تناح

 نم طهر ©« رسب هنم لاثي « ةرادالاو ةدارالا كيكر « بناجلا فعضتسم اكلم سويدولك

 يعرشلا هثيروو هنبا يصقت فيك تفرع « مامز الو امل رامذ ال ةناظب يف نيساسدلا نيكافالا

 سوناشمود ر

 : ةيروطاريمالا ةفالخلا

 ةعنتمملا ةثارولا يف ليدبلا

 م



 ةفالخلا حبصت نا «© يرمعل فسؤملا نمو . نورين هبيبرو هيخا ديفح حلاصل سوكتناتيرب

 اذه لثمل نكمي ام ردقب ةبعرش « دعب ايف حبصتل < اهتسبال يتلا فورظلا هذه لثم يف ةيدملقت

 « هتدابسب دبعلاو ينامورلا بعشلا ةطلس ءاليإ أدبم ىلع « آالصا ماق ماظنل رفوتيو متي نا رمالا

 . درف © دحا لجر ىلا

 املك © ةفالخلا ةيضق يف تسلل « ةيلها بورحل يلاتلابو فيسلل ماكتحالل ةلودلا رطضت الئلو

 0 نم دب ال ناك « روطاربما توم لالخ نم تلطا

 هل ب يذلا ينبتلا ناك « ًالاعتسا عئارذلا رزثكاو . دحاو تقو يف اعم مهكارشا ىرج مهضعب « مهنم
 «هرقت قباوس فرعلا اذهلو . نامورلا دنع ةرسالا نوناق ماكحاو عبتملا فرعلاو 0

 مث نايقاتكوا اب ًاعابتفورعملا فا وأ هيخأ نبأ ىنيت يدلا تأدلاب رصف كولس يق « هم

 اوفاضا ام ًاريثك و .ديدملا هدبع يف اهاتا يتلاىتنبتلا لامعا يف سطسغا كواس هوز اك (ننلسعو /

 :ةفرص ةيروطارسمأ تايحالصو تاطلس يف ينبتملا كارشا يه ىرخا ةقيرط بولسألا اذه ىلا .

 ' يتلا ةقيرطلا عفانمو بولسالا !ذه ىودج نم نو . ةيلصتقوربلا ةطلسلاو ةينوبيرتلا ةطلسلاك
 يعرشلاض يوفتلا اذه بناج ىلاو .لوالا همحاص ةاقو دنع رغشب ش *رعلا لعجت "الا «اهيلع اوراس

 نع ةديعب 2« ةحضاو ةروصب دبعلا يلو وا ثيرولا نيمعت ىلا نودمعي اوناك «انامحا هنودب وا

 نم اذه يف ام عم « ةينوناقلا نسلا هغواب لبق « ىربك فئاظو هتيلوتب كلذو « لاكشالاو سبللا
 سونايتمودىرن اذكهو .اببدا مدقتملا «قحي هنم لمجت اباقلأ هئاطعاب وا  عبتملا فرعلل ةرياغم

 بقلب داج سونايرده روطاربمالا نا ا" « سطيت هيخا ةافو لبق « الصنق ثار تس نعي

 . « سطسغوا » بصنمل هحشر نا « رصيق »

 « سطسغوا » بقل اعابت حنم ذا « مامالا ىلا دعبأ ةوطخ ليروا كرام روطاربمالا اطشو

 . ظفتحاو < دوموك هنبال « ريخالا اذه توم دعب مث « ينبتلاب هئبآ « 1. !”عربو سوريف سوبسولا

 ىلع اوؤرجت امو « رابحالا ريبك ةفيظوو بقلب « نيتلاخلا الك يف « هاوس ناود « هدحو هسفنل
 دقف ةلماك ةكراشملا تناك « كلذ ادع ام يفو . نرقلا عابرا ةثالث وحنب كلذ دعب الإ اهنيب لصفلا

 .يف يتلا اهتاذ باقلالا المحي نا اقحتسا ا « ةيمسرلا ةيروطاربمالا ةمحتلاب الباقي نا نينثالل ىتح

 ةروص ةديدجلا ةينامورلا دقنلا عطق لمحت نا نم ًالدبف . ةيبرحلا داجمالا ىركذل ةداعإ ابلمح

 . 71ءلممذه كسوماه/ةنتت: مسأو مسر لمحت تحصأف « 17:ء/م:ة» .4ابهبو/: « سطسغوا رصن »

 « اهيلع اوراس يتلا ةدعاقلا حبصأ نا ثيل ام « ليروا كرام انيلع هب علط يذلا ديدجلا اذهو

 . يلاتلا نرقلا يف هوذتحا يذلا لاثملاو

 ضعب يف انيح اهب لمع" يتلا ةكرتشملا ةياصولا دهع «ناهذالا ىلا دمعي « تاذلاب ءارجالا اذهو

 .رسيو ةطاسب نم هيلع تناك امل ةعبتم « فرعلا ةيعرم تناك ةقيرطلاف . ةينيلهلا ةيكلملا رسألا

 لبق اهب تذخا ةيناموزلا ةيروطاربمالا نوكت الاو اهيلا تبهتا راظنالا نوكت الأ ةبارغلا نمو

 ضني



 لافقتنا نيمأت نع ةقيرطلا هذه زجع رمألا مهينعي نمل ةرم نم رثكأ حضتا هنا الإ . ةلس يتئاه
 ظفحتلاو ةارادملا فقومل ًاديدج ًاربظم « ريخأتلا اذه ربتعن نا انل حص اذلو . مالسب ةفالحلا
 وا هيف بغرتل امور نكحت مل يكلم ماظن نع هل ًأزيبق < هدنع فوقولل ديدجلا دبعلا رطضا يذلا
 , هل سمحتتل

 اذهو . سوفنلا يف ديدش « كش الو « عقو ةرسألا ةفالخ ةركنفل ناك
 ناسنالاف . ةيلالسلا ةفالخلا عقاو يف زرابلا هرثأ هل ناك تاذلاب ءارغالا 0 00 0

 ةيانعلا هت”دعأ يذلا لجرلا ةيرظنو . ةموعدلاو ءاقبلل « هعبطب عاوت لانازو 6و

 ةركف يهو ةيناثلا ةركفلا ماما اعبط ليبسلا تدّبم « ةينابرلا

 اهنم لكل ةلثما ةثالث خرؤملل مدقت ىلوالا ةيروطاربمالاف , ةلآلا ةمعنب ةّمّبلملا « ةنوصملا ةرسألا
 . زيمملا يدرفلا هعباط

 دارفا نم نينثال امع ةيدولك  وبلوبلا ةلالسلا تنهرب « نورين دبع ىلا سطسغوا دبع نم

 يذلا سطسغواو < سوبلوي ةرسا نم ناك يذلا رصمق امه «نيممظع ذوفنو ريثأت نم ةرسألا هذه
 رصبق هانبت نا دعب ممصلا يف اهنم حبصا نا ثيلي لو « ًاضيا ةرسألا هذه نم همأل هتدج تناك

 همخرأو « انس اهربكأ ىتنبت بقعي' م ذاو © (!م## : نيقيقشلا ةدلاو نم جوزت دقو . هسفن
 ةرسا تربصنا اذكهو . لبق نم هربأ تام نا دعب « رغصالا هيخا نبأ ؛ هرودب ىنيثي نا ىلع

 رثإ ىلع « ةناتمو اقوصل « دعب ايف « نيترسالا نيب جئاشولا تدادزا دقو . يدولك ةرسأب وبلوي

 ةديحولا سطسغوا ةئبا تمضف « نيترسالا نيب لامجألا ربع تعقو ىلا تاحيزلاو تارهاصملا

 نيترسألا دارفا نيي ينبتلا ثداوح نم عقو دقو « ةيدواكلا ةرسألا دارفا ىلا اهدعب نم اهتائبو

 يلو . ةكباشتملا جئاشولا هذه طوخ عبتت « مويلا ليحتسملا نم لعجم ام ءاهنوطبو اهذاخفأو
 نيبيرغأ تجوزت امدنعف . ًادحاو ًادهاش انه درو نرا يفكي هروص متأ ىلع ديقعتلا اذه ودبي

 ةليا ةديفحو سطسغوا ةديفح ةنيا طقف سيل « امدو امل تناك « سريدولك اهاخ نم ةيناثلا
 نم لخي ل لظاعتلاو بكارتلاو كباشتلا اذه لك . هتديفح ةنبا « ينبتلاب ًاضيا تناك لب « هتخا
 نع بغي مل رمألا اذه لثمو « نوديفي هنم فيك نوتلغتسملا فرعي نا طرشش ىلع « ةدئافو عفن
 يتلا لئاسولا هذه ىدحا تناك سطسغوا ىلا اهتدش يتلا ينبتلا ةرصآف . اهتناكزو نيبيرغأ ةنطف
 تعاطتساف <« 2هسيئاذبو سوتمرد ةرسا دارفا دعا «نورينينبت ىلعسريدولك لمحتلاب تعرذت

 « هماو هببأب « هيسنو هبسح ناك يذلا « يعرشلا هنبا سوكسناتيرب ةفالخلا نع يمقت نا كلذب

 ْ ْ ١ . سطسغوا ديفح

 «ةافطصملا «ةراتخلا رسالا هذه نم“اهيرصاعم نويبع يف ةيدولك_وملوبلا ةرسآلا تدب اذكهو

 لئاسم نا ريغ . ةيروطاربمالا ةطلسلاو ةبترلاب طافتحالل « اعضوف اعرش نكي م نا « ةأيبملاو
 ثعنم وأ تلاح يتلا بابسألا نم ناك «ضعبب ًاضعب اهكياشتو « ةددعنملا ابعورقو.ةرجشلا هذه

 اقايلعإ



 « جردملا لسلستلا ابمزاي نا سويرابمط روطاربمالا مسوب ناك دقف . اهطابضناو اهماظتنا نيمأت

 يذتحي فيك فرع ول « هبلا رقتفت تناك يذلا لسلسملا جردتلا ىلع اهرصقي نا ىرخا ةرابعبو

 هيلع ناك ام نا ريغ . هتثاروو هتفالخ ةيضق مّظن امدنع « هتنطف يدبب متأيو سطسغوا وذح

 ترود ةرثع رجح فقو كلذ لك « مهل هتافاجمو مهنع هداعتباو © سانلل ةرفن نم سويرابيط
 ابفذاقتت « ةبوعلأ وا ةرك ةيسايسلا ةثارولا تحبصا « نيحلا كلذ ذنمو . بوغرملاو ىحترملا

 ةيرخسو < سيلاوكلا ءارو ةكنحلا سئاسدلاو < شيجلا ةداقو « ماعلا يأرلا يف حشرملا ةيمعش

 هل انالعإ < ةيروطاربمالا ةبحتلاب سويدواك رصقلا سرح رداب امدنعو . رادقألا ثبعو ردقلا
 .هرئاتسو رصقلافحس فلخ ىراوتف «امله دعترتهصئارفتذخأو فاش «كحلا ةكيرأ هئالتعاب

 هل نيسفانم مهيف ىرب امدنع هيوذو هئابسلا نم صلختتي نا ىلع روطاربما لك لمح عضولا اذهو
 ' نم « نقو ملعب ةسوسدملا مومسلاو ةيسايسلا تالايتغالا تذخأ اذكهو . ةطلسلاو ةدايسلا ىلع
 ةيروطاربمالا ةرسالا نيب عيرذلا اهلعف لعفت««ناجبس»لاثما «راذعلا علاش محلا يف عماط لّبق
 . لاوزلاو ةكلملا ىلا اهب يدوت تداكو « ًادصح نيزرابلا اهدارفا تدصحف « عورفلا ةديدعلا

 دارفا نم دحا يقب نكي مل «هسرح هنع ىلخت نا دعب م ماع راحتنالا ىلع نورين ربجأ امدنعو
 ةلودلا تحبصا .اذكهو . اباستناو افيرعت اهب حوليو « سطسغأو رصبق داجمإب بلاطيل ةرسألا
 يوقلل ىءارت وا دعاسلا مهدحا نم دتشا الك ام وبذاجتي ءايوقالا ةسيرف « اهبف ايلعلا ةطلسلاو

 . ظحلا اهب رتفي ةمسب

 لوا « سونايسْسف سويفالف سطبت وبف ةرسالا هذه يف يوقلا لجرلا اما
 دزت مل ةريصق' ةدم محلا تلوت يتلا « ةلئاعلا هذه سانلل هتجررخلا روطاربما
 ةرسالل هنم مت ام ءاهصارتو اهسناجتب تزب ةلثك تفّكأ اهنا الا «ةنس 78 ىلغ

 ىلع هفلخ دقف « ةنبا الا بقعي مل املو « رككبلا سونايسبسف نب سطيت ناك . ةيدواك - ويلويلا

 باكر يف راس ظحلا نا ىرن اذكهو . سونايتمود هقيقش « هتافو دنع « يروطاربهالا شرعلا

 « امور يف « يرجت' نا تفرع « كلذبو « ةيلك ةطاسبب اهيف ةفالخلا رمأ تبترف « ةرسالا هذه
 سئاسدو يأرلا تايلقت نع لزعمب هتلعجو « ركذلا ركبلل ةفالخلا : ةدعاق ىلع ماق ايثارو ًاقح
 . نيساسدلا

 ةيفالفلا ةرسالا
 لرمو

 هل ظحلا ةاتاؤم نم ديفي ثا « مزعو مزح نم يقوأ امب « سونايسبسق روطاربمالا فرعو

 هبنج ىلا هيدلو دوجو يف ىأر ىتح ةيروطاربمالا ةكيرأ مست لبق ثا اف . هباكر يف هريسو

 خرؤملا دكؤي اك « « خوبشلا سلجم نلاع نا ةأرجلا نم هل ناكو » . هتيرذ يف ةفالخلل ةيفاك ةنامض

 « هلمع هيلع بترتي ام لمع لسسلا اذه يفو . « اهريغ دحا الو هنافلخس هيدلو ناب « نوتيوس

 سوناستمود يناثلا هنبأ عفر ا « ةيلصنقوربلا ةطلسلاو ةينوبيرتلا ةطلسلاب سطبت هنبأ ىلا دبعف
 «ةدشرلا ريبادتلاو ةميكحلا تاءارجالا هذه لضفبو .تارم ةدع اهبف هتّبثو ةلصنقلا ةبتر ىلا
 « ةيئاقلت ةروصب فلخلا ىلا فلسلا نم لقتني « ةرسالا يف اًمئاَق اشارو اقح هيدي نيب ةطلسلا تدب

 م



 روطاربمالا ةدابع مظنتل «© ىرخا ةبج نم فرصني « اذه دعب حار مث . ريرص وأ فيرص نود
 رثع قلا شئاقنلا ىدحا ىلع أرقنو ىرن نا « طق انشهد ريثي وا انمدصي ام سلف ,. اهسيدقتو
 « يهلإلا تيبلا » ؛ يهو « ًاليوط رمعت نرا اهل بتك يلا ةيلاتلا ةرابعلا « « ايناطيرب يف اهيلع

 . اهبلا ”ةراشاو ةيروطاربمالا ةرسألاب اهبونت « « ةيهلإلا ةرسالا » : ىرخا ةرابعبو

 لوطي نا « موقلا سوفن يف قرعلتو شيعتل « اهمزاي ناك ةثدحتسملا تاءاشنالاو مظنلا هذه
 هفسافس و سونامتمود تافرصت نا ريغ . هللا ءاش اسموىلا موديو محلا ىلع ةرسألا هذه ءاقب
 يغلي مويشلا ساجم حار قح ؛“ ىرثلا:ىراوب هناؤج داك امو . هلتقو هكاله يف اسس تناك
 دالوا « هدالوا ةافو دعب ىنبت نراك ذا « لحارلا روطاربمالا اهلختا ناك يتلا ينبتلا تارارق
 ماها اهسفن ةيروطاربمالا ةفالخب ثدجو اذككهو . هتمومع ءانبا هتاذ تقولا يف اوناك نيذلا هقيقش

 اوذفنيو «ةبرضلا اوددسيو ةكحبملا اوكحي' نا «ةرملا هذه « نورمآتملا فرع 5
 .ديدجلا روطاربمالا نيبعت ىلا هقيرط فنعلا دحي ملف « ةررقملا ريبادتلا « ةقدب مالا راقب

 « اضرم ًاضار شيجلا هب لبق « افرين : هب اودان يذلاديدجلا روطاربمالاف
 يا ابيرقت انرق رمآلا اهل ماقتساو هصخش يف محلا ىلع تلطا يتلا ةيئوطنالا ةرسألا ةعيلط ناكف
 «ءلك خيراتلا يف سيلف «ةرسألا هذه دبع يف ةفالخلا ةيضق اما .داليملل 157 ةنس ىلإ 1 ةنس نم
 نم ةبارغ دشاو سفنلا يف قلعأ ةرسا < كملا ىلع تبقاعت يتلا ةيكلملا رسألاو امور خيرات هيف ام
 . فولأللا فرعلا ىلع جورخلا سمالت داكت ةبارغلاف .ةرسألا هذه

 هذه ميتعلطأ نيذلا ةرطابالا لك نا انه ديكأتلا يفكي « هتحت لئاط ال ام ىلا درطتسن الثلو
 ديحولا هثأ عم « ةرسألا“دأو هدب ىلع مت يذلا «مهنيب ريخألا وه «مهنم دحاو ءانثتساب « ةرسألا
 سلو ىنبتلا ساسأ ىلع محلا ىلع اوبقاعت دق « ةيفالخلا ةثارولا ىتحي محلا ىلا اهنم ءاج يذلا
 دس« هاذ دحب ناوكيب « وحنلا اذه ىلع رمألا بقاعت رارمتساف . سطسغوأل ينبتلاب أنبا ناكح ذا ©سوراببطل اذه لثم ثدح هنا انه ركذن نا بجيو . ةيعببطلا ةونبلا ساسأ ىلع
 ءانبأك «فلخلاو فلسلا نيب ىبرقلا نم جئاشو كلانه ناك هنا حيحص . رظنلا يعدتسي ؛ ًاديدج
 قتلا لامعا تحزو تررب « ءانبالاو ءابآلا نيب تطبر يتلا تارهاصملاو « ةلوؤحلا وأ ةمومعلا
 ةسلمع نأ كلذك دكؤملا نمو . ةيعرش ريغ نكلو « ةيعيبط ةونب دوجو - عونلا اذه يف ام برغأ وهو - ينبتلا اذه تالاح ضعب يف < ضرفن نا « يرمعل «طق بيرغلا نم سيلو ٠ هذه
 نا دعب « ىوصقلا تالاحلا يف هب ذأ « جرعأ ريبدت ىوس نكت م ةرطابالا ءالؤه دنع ينبتلا
 مهنم روطاربما لوأو . ميفلخم بقع نودب مهسفنأ « مهنيب نم ةقيرطلا هده ىلا آسج عم ىأر
 الذ ىأر هسفن ليروأ كرام روطاربمالا نأ قح < هل ةفالحلا نيمأتل لاحلل ردإ « ايبص قزد
 « رريسبام ةّع ناك اذاف . هسفن دوموك ةحلصم يف ءاج هنا عم يعيبطلا نرناقلاب ذخألل امزام
 ن“وكي لب ال « فرعلا مدصيو ابيرغ ىقبي يذلا ءيشلاف «اهبك زيو هذه ينبتلا تارارق « لعفلاب

 نذل



 تاءارجالا هذه لثل شيجلا لوبق وه : عقاولا نع ًاديعب.ىأنيو قلغملا رسلا اذهل يقيقحلا'حاتفملا
 تناك ذا « نمألا وفص ركعي ام بلاغلا ف ثدحي نا نود اهب ذخألاو ةفالخلا نيمأتل تعبتا يتلا
 - سوفايارت ءانثكساب - يركسملا دجما نم الو بسحلا نم مهل سيل دا"وق ايلعلا ةطقسلا ىلا عفرت
 ةناطب يف اوعمل دارفا بلاغلا يف مهو هب فرع يذلا ءالولاو شيجلا ةقث هعم نوقحتس ام
 مهبهاومتردقو مهتفرع يتلا ةينامورلا تاعمتجلا يف اوزرب وأ «مهتفالخل اوعد' نيذلا ةرطاربمالا
 ًالاح هب اوٌراج ام لضفنف شبجلا ءالوب اوزوفي نا اوفرع ام اذاف ؛ ينامورلا شيجلا نع لزعمب
 «طابضنالاحورل مارتحا نمكلاذ ذا دنجلا هيلع ناك ام لضفي وأ « مهبهاومو مهتءافك ىلع ليلد نم
 تسبق ام اذا « دمألا ةريصق ةرتف يهو « لبق نم ًاليثم هل دالبلا فرعت مل قمعلا نم ًادح غلب
 ءالؤه فرعف ؛ ةسخلا نينوطنألا ةرطاربمالل ةبسنلاب ليوط هنكلو « ةيروطاربمالا ءاقب ةدمب
 ةلعافتملا ىرخالا ىوقلاو ةببدألا ىوقلا نيب عمج يذلا شهدملا نزاوتلا اذه نم اوديفي نا كولملا
 . ةيروطاربمالا يف

 فورظلاو «ةينوطنالا ةرسآلاب قيلخلا ماتهالا ذفنتست“ نأ نم زجعأ ةرباعلا تاظحالملا هذه
 نم نمأم يف نوكت ةبّجوم' ةيعاتجا ةقبط نيوكت بجوأ يذلا مئاقلا عضولاو « اهب تقاحأ يتلا
 تسيثتىلع ةيرظنلاهذه ترصتقاو . حامرلا نانس ىلع شيجلا مهب ءيحي محلا ىلا ةرطاربما لوصو
 ماظنلاب ذخألا تررق نا دعب « هاوتسم عفر ىلع لمعلاو « سوفنلا يف هل خيسرتلاو « مئاق عضو
 صرحدقو . اهل «« لثمألا » و « لضفألا » تح نم ةرسالا يف ةفالخلا لئمجو  يروطاربمالا
 سلجم رقأ نيذلا ةرطاربمالل ”ةيوقت كلذو « هرما نالعاو «لضفألا ثيرولا ةبمست ىلع دبعلا
 سوفايارت روطاربمالا يرصاعم نم وهو « تيسات خرؤملا نكي ملو . مهتفالخ ينامورلا خوبشلا
 ينبت ةصق « هخيراوت » يف انيلع "صقي حار امدنع سلجلا اذه ءاضعا نم هئالمز لاح نامجرت الإ
 الد : ينيتملا ناسل ىلع بلكف « نورين لتتم رثأ طزوم» نوزيمل © ماطو ابلغ روطاربمالا
 « هل تبعسو « هيلا تحمط ينل محلا غلبأ لو « حالس قافر الو يل ءابسنأ ال نا طق اذه ينعي
 ىلع كل يليضفتو « هوجولاب ذخألا نع لزعمبو « ةّفّصَنب ةطلسلل يتسرامم « كلذ ىلع دهشي ايك
 ردص يذلا رايتخالا اذهف ... ًاضيا كتصاخ ىلع لب « بسحف يتصاخس ىلع سيل < سانلا يقا
 .رابتخالاف «نييدولكلا ةرساو نييلوبلا ةرسا تعطقنا نا دعب نآلا امأ . اهنيعب ةيرحلا وه انع
 «هقورعىف يرسي ءارمألا مدو دوجولا ىلا ءرملا يئأي نا ٠ لضفألاو لثمألا : هساسأ باختنالاو

 .يذلا وه يبتملاف . رظنلا مدعنيو ركفلا اهعم لطعتي يتلا « رادقالاو ظوظحلا ممص نم رمأف 0
 ءارطالاةلاسرو .« ايداه ماعلا يأرلا هل ناك رابتخالا ررق ام اذاف . لّصتفي' ام يف مزحيو عطقي
 « ىرخالا يه« نمضتت سونايارت روطاربمالل 2/106 آله 6 «رغصالا نيلب» اهببجو يتلاحيدملاو
 ةينوطنالا ةلالسلا ىلعأريثك ىفضأ «ًارهاظ ولو ةيرظنلا هذبب ذخألاف . عونلا.اذه نم تاحيرصت
 ةيروطاربمالا رسالا نم اهريغ ىلع روثعلا لواحن اثبعف : اهريكفت يف لبنلاو راقولا نم ًائيش
 ةيعقاولا تايرجاملاو ثداوحلا اهضقنت م يتلا ءاحمسلا راكفالا هذه لثم « اهدبعو اهلظ ين حتفنت
 ءاش دقو . ثدحيو عقيب نا نم هل دب الثاك صقنلا اذه نا الإ . ةبقاعتم لايجأ لالخ تثدح يتلا

 كل



 . هسفن ليروا كرام دي ىلع ابيتأي نا « رخاسلا « ثباعلا ردقلا

 امور » ةدابع سوقط نع ثيدحلا ددصي نحنو « دبشن نا انل ضحق'

 ةيروطاربمالاةيكلملا لاجكامدع « مز يملإلا ةدابع وا «سطسغوإو 0 ؛افنلا ةبرجت هلاتكا مدع
 نأش نم ناك له . ىرخالا تايكلملاب اهانراق ام اذا « ماقلا اهغولبو يروطاربمالا يكلملا

 ةيكلملا ةيرظن ريوطت يف رثكأ دعاسي نا « ةدابعلا كسانمو ةينيدلا رهاظملا يف عرسأ ريوطت

 ىلا « لعفلاب « رقتفت تناك ةيروطاربمالا ةدابعلاف 9 ماهلاو لاكلا ىلا اهي غلببل ةيروطاربمال
 .مثربظاهولويوابنع اوضرعيناو ككشتلابنو ريثكلا ابلباقينا بجع الف .نيدلا ةءناحور نم ريثكلا

 نع تثرولبت امبر « ةلاعف جئاتنب « عقاولا سكع ىلع « ءاج ناكل همامت روطتلا اذه غلب ولف
 ديشي نرا ىلع رداقلا هدحبو وهو « حضاو < تبأث « ةيروطاربمالا ةفالخلا ةثارول نوناق عضو

 نا مهل رادقملا رشبلا ءالؤه نم لعجبف ةيروتسدلاو ةيعرشلا نم ةنيكر سسأ ىلع يللا ماظنلا

 اذه رفوت مدع نا ذا « اسناجتم آلك«ةيروطاربمالا ةكيرألا ىلع اوبقاعت نيذلاو < توملا مدصحي
 « ةديدش تاضخو ةفينع تازهل « ةنيفلا دعب ةئيفلا « ةيروطاربمالا ض"رع ىماسالا رصنعلا

 «ةيركسع ةيكلمو « ةيرشب ةسسؤم اهرابتعاب « ةيروطاربمالا هذهو . نهولاو قولا ةثروأ

 نوككي دق امنا « هلوأدو هفورصو رهدلا نحإ نم هب تسرضت امب سارضتلا نم "دب اهل نكي مل

 لاكشإلاو « هيلع تراس يذلا ماظنلا ضومغف . لقا ددعبو قيضا قاطن ىلع « هلك اذه ءاج

 , ممصلا يف ةيعادتم « ةيهاو اهلعجو « ءاوخ ىلع «ساسالا ذنم «اهماقا «هب تفصتا يذلا ينمضلا

 < تفرع اهنا الإ « هسفن ءادلا < مدبلا ذنم « تناع « ةبكلملا مظنلا نم ددع « عبطلاب « كلانه
 لائكا مدع ةيلوؤسمو .ًاعيرس ةيفاعلا اهيلا دوعتف مقسلا اذه ضارعا ابنع ضفنت فيك « دعب ايف
 يتلا فورظلا ىلا « لاقي حلاو « ءيش لك لبق اهدرم امنا « امور يف يروطاربمالا ماظنلا ةركف

 يهو « نينرقلا لالخ اهتار”دقم اولوت نيذلا دارفأللو « اهب تقاحأو ةيروطاربمالا هذه تسدال

 نم هوثأ امو ددرتو كوكش نم مرماش امو « ىلوالا ةيروطاربمالا دبع ابيلا دنمأ يتلا ةرتفلا
 . تاهارتو تافاخس

 هذه تعاطتسا « ناينبلاو نيوكتلا يف يرذجلا صقثلا اذه نم مغرلابو « كلذ عمو
 . ًايعقاو هلقأف ًايرظن نكي مل نا « مظتنت ناو ىقبتو ايحت نا ةيروطاربمالا

 ةودقلا مظنلا - ؟

 ظنلا باسح ىلع هتاحاجن ققحي ناو «ةلودلا يف هقيرط قشي نا يروطاربمالا ماظنلا فرع
 . موي دعب موي « اهطاشن ل'وضو اهتيويح تتفخ نأ ثبلت م يتلا ةيروبملا تاسسؤملاو

 .داقعنالل اهتوعد تلق امنا ةئاقلا ةيبعشلا تائيهلابلمعلا رمتسا
 تذخا تايحالصبو ةبفات رومألف « اهتاسلج تدقع ام اذاف

 ةيسانم دنع « عاتجالل لوالا نرقلا يف « ىعدت نا ثدحي دقو . ًائيشف ًائيش <« ىدتو قيضت
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 آرمو (0078ع8# ةيسعشلا تاعاتجالا

 نضل



 معلا عم « اهتشقانم ةصرف نه تمرح نا دعب « نيناوقلا تاعورسشم ضعب ىلع تيوصتلا ةضراع

 هذهلل ىقبي دعي ل ثيحب « نوناقلا ةوق اهدحو اهل « روطاربمالاو خوبشلا سلجم تارارق نا

 . قالطالا ىلع ةيعيرشت ةمدق ةيأ ةيسعشلا تاعاتجالا

 «ًالعف اهب لمعلا لطي نا دعب «ةيباختنا تامحالص نم اهل ناك ام تائملا هذه تدقف كلذك

 ظفتحا يتلا تاحارتقالا ميدقتو هيجوتلا حي روطاربمالا منت رثأىلع كلذو «سطسغوا دبع ذنم

 , خوبشلا سلجم دي ىلا اهلقنو ةطاسب لكب اهليوحت ىرج نا دعب ىربكلا فئاظولا ضعبل هب
 لبق هب لمعلا ىرج « طسو ماظن دوجو ىلع ًاءوض تقلأ تاباتك ضعب 1541 ماع تفشتكاو

 هيلع تلخدأ مث 4 م . قه ماع هعضو مت يذلا ماظنلا ءاهد « حوضوب ربظت « لاقتنالا اذه
 باختنا ةيلمع درجم هنم تلعج « دالسلل 9" و ١4 يماع نيب ةعقاولا ةرتفلا يف ةديدع تانيسحت

 ىلا « ةعرقلل ًاقفو نوعزوتي هيلافشلا ةفقبط ةريشو خوبشلا سلجم ءاضعأ ناكو . ةطيس يعش

 نيحش رملا نم ددع نيب نم « 2)هو/ز»و/: نيلوا نيبودنم رايتخا ىلوتت (:0:05 ةئام تاثره

 ةئاملا تائيه نم رشع ناكو . اهيلع قيدصتلاو اهرارقال ةيبعشلا تائيهلا ىلع مهمئاوق ضرعت

 هياو سويراسط نبا يفوت امدنعو . نيعفاب ايفاوت © سطسغوا "يديفح مسأ لمحت "غم

 داقتعالاو .امهءامعا تلمح اهنم ةافو لك دنع ةديدج ةئم تائره سمخ ءاشنإ ىرج «ىنتلاب رخآلا.

 نيبخاتلل ماهلإو يحو ةادا اوناك لاطبالا فاصم ىلا اوعف'ر نيذلا ءارمألا ءالؤه نا وه دئاسلا
 الإ . ةيبعشلا تائيبلل ددجلا ءاضعالا ءامسأ « مهسفنأ م « نوحرتقي اي عارتقالا ةيلمعب نيك رتشملا
 امهمو . بيلاسالا هذه لثم نع « امامت ءانغتسالا هنف نكما يذلا تقولا « هاك لبجلا لبن اننا

 . ةتبلا اهتحت لئاط ال « ةيمهو « ةيروص ةيلمع ىوس نكي مل عادتقالاف « نكي
 اوناك اذا هنا هدعب مكحلا ىلع اوبقاعت نيذلا ةرطاربمالا نم هئافلخلو سطسغوال ادب دقو

 نم ىأنب دالبلا يف ةيسايسلا ةايحلا اولعمج نا مييلع ناك « ديدحلا دبعلل رارقتسالا ًالعف نوديرب

 . اتدسفاو ةيبعشلا تائيهلا تاعاّتجا اب, تفصتا املاط ىتلا لقالقلاو تابارطضالاو سئاسدلا

 رارقل اقفو « شرعلا روطاربمالا ءالتعا دنع « هل ةطلس لك دقف دق لمفلاب ناك كلملا بعشلاف
 .ةطلسلاو ةيالولا ديلاقم هديلقتو «ًاروطارسما هب ةادانملا ىلع «ةداع رصتقي .خوشلا سلجم هردصي

 هدحبو روطاريمالاف . سوئايسيسفل ةيالولا هيجومم تت يذلا نوناقلا صن خيراتلا انل ظفح دقو

 1 ابنع عافدلاو بعشلا حلاصم ةرادال يفكي

 « ًاسأر اما «اهياحصأل انهدّلقي روطاربمالا ناك يتلا ىربكلا فئاظولا هذبف

 ضعب نأشب « ةصاخلا هتيغرب حوبلا قيرط نع ةطساولاب وا « الثم ةيلصنقلاك

 ال باقلاك اهب ًالومعم يقب بتئارم يبف .صاخ لالقتسا ياب «لعفلاب « عتمتتل نكت مل « نيحشرملا
 روطاربمالا ناك يتلا ماعلا بقارملا ةفيظو ءانثتساب «ةرادالا يف ةاسلسلملا اهبترو اهتاجررد اهل «ريغ

 بقللا اذه 6 هسفن وه لمتأ ءاوس « اهاصاصتخاو اهتامحالص لكب هسفنل ظافتحالا ىلع صرحي
 ابهيلماح ىلع لقثت يجراخ ليجبت رهظم ىوس باقلالا هذه نكي مل « ام ًريثكو « هلمحي وا

 فئاظرلاو بصانملا

 نضننا



 نا « سويدولك روطاربمالا نع هئيدحن ضرعم يف سوبساك نويد ركذيو .ليثمت ةقفن « ًانامحأ

 نم هيلع يه ام عم « اهنولمحي اوناك يتلا ةيلصنقلا بترلا نع اولخت نيبنامورلا لصانقلا نم ًاددع
 . اهليث فيلاكت لمحت نع اوزجع مهنال « نأشلا ولع

 الم اهدنع فوقولا نكمي « ةيلصنقلا ةففظو هل تعضخ يذلا روطتلا اذه نم'ةمحان كلانه

 ناك يذلا ديعبلا نأشلا ةميق نم بترلاو فئاظولا هذه هترسخ ام ىلع ةلالدلل « اسامق اهذاختاو

 مسارملا ضعبب اهتيانعبو ةيرخفلا اهتاراش لكب ةظفتحم تبقب يتلا ةيلصنقلا ةبترو . لبق نم اهل

 ىلع روطاربمالا زرب نا دعب « وأشو نأش نم اهل ناك ام لك « عقاولا يف ؟ تدقف « ةينيدلا

 ترسخو .ةيلاع تاصاصتخاو تاطلس نم هب ىلحتي امب « هملثمو هباون عم ىلختو « ةلودلا سأر

 اعم مهنم دجوي نكي مل هنا عم « ابيلع نيلصاحلا ددع دادزا نا دعب اهنأشو اهردق نم ةئترلا هذه

 نيذلاف .لصنق يتئامنم رثكا ءاضيا يضاملا يف عضولا هءلعناك امتوسا<دحاو تقو يف «ةفظولا يف

 قيرفلا اذهو . هءامسا لمحت ةنسلا تناك ( رباني ) يناثلا نوناك ةرغ يف بصنملا اذه نودلقتي اوناك

 رظنلاب 2« ىرخا هب رثأت ام لقاب مهباقلاو مهبتر ترثأت نيذلا « نويداعلا » لصانقلا م لصانقلا نم

 ةديدجلا ةنسلا ءدب لبق « نالصنقلا اذه لبقتسي نا ةداعلا ترج دقو . اهب اوعتمت ىتلا تازائتمالل

 « ةفيظولا يف ةعرسب نوبقاعتي اوناكو . امهلحم نالحي نيديدج نيلصنق ماما لاجمل اوحسفبل ليلقب
 ردانلا وا بيرغلاب سيلو . رهشا ةعبرا ةرتفل نيعي لصنقلا 2« لوالا نرقلا يف < ىرن انك ثيحي

 نم اهرربي ام امل ناك ةداعلا هذهو . دحاو ربشل وا نيرهش ةدمل نيبعتلا اولبق لصانق ىرن نا طق
 موقي ال يتلا فئاظولا ضعب باحصا رايتخا يف ربكا ةلوهس هل رفوتت نا يف روطاربمالا ةبغر

 . اهل نأث لك ةفيظولا هذه تدقف اذكهو . لبق نم لصانق اوناك نم الإ اهبلع

 تناك ةيلصنقلا نا فرعن امدنع « هدشا ىلع زربي ةيلصنقلا ةيثرب لزني فافختسالا اذه

 ةيالولا وا شدجلا ىلع ةقلطم هبش تاطلس اهبحاصل يتلا ةيلصنقوربلا ىلا يدؤملا قيرطلا وا ليبسلا
 يرجي «ةيلصتقوربلا ةطلس اهيمحاصل نيزك رم ىوس ةيروطاربمالا يف قبي ملف . اهترادا ىلوتي يتلا

 ايقيرفا لصنقوربو ( سسفا هزكرم ) ايسآ لصنقورب امه : لصانقلا ةئف نيب نم (هرايتخا
 ةوهش ابعم مطقنت ةياغلل ةمخض تابترم هذه اهتفيظو نع نايضاقتيو ( ةجاطرق هزكرم )
 يف « هنم تعزتنا اهنم لوالا نا « كلذ ىلع ًالضفو . ناغثالا ءوسو تاسالتخالاو تاباكترالا
 < هتاذ ريصملا هل ناك اهنم يناثلا كلذكو « شيجلا ىلع ةطلس لك « يروطربمالا دبعلا ةرغ
 نم مهنيبعت يتأي نوفظوم اهتراداو ةيالولا كح يف امهدعاسي « روطاربمالا ةطلسل عضخم امهالكو
 اهديدحت نكمي الو « ةنسلا ىدعتت ال ةفيظولا هذه يف مهنيبعت ةدم نا ا؟ « هسفن روطاربمالا لبق

 لما نم مهمامأ نكي مل ةيلصنقلا ةقبطلا دارفا مظعم نا ودبي اذكهو . لاح يأب « اهتيابن دنع
 مهيدتني ةفيظو ةيأب مهيلع ماعنالل هفرصت تحت مهسفنأ عضوو روطاربمالا ةمدخ يف عوطتلا ىوس

 ىلع عطاقلا ليلدلاب اوواجو « مهتءافك نع اونهرب نمل الإ ىطعت ةيلصنقلا ةفيظو نكت لو . اه

 ىلعأو ربكأ فئاظول بابلا مهماها حتفنا اهنم مهيلع ضرعي ام اولبق اه اذاف < روطاربمالل مالو
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 . ريشانملا روطاربمالا فارششاو ةقيضلا ةبقارملا تحت امود ىقبت

 نيذلا لصانقوربلا ةفيظو اهس الو  ىرخالا فئاظولا ىلع أرطي لدبتلاو لوحتلا اذه لثمو
 نيمتدقملا لا ةقبط نيب نم ابلاغ مهؤاقتنا يرجيو . اهتراداو ةيروطاربمالا تايالولا محي مهلا دهعي

 كلس نا » .امقيرفاو انسآ قيالو ماكح م الاح مفرأالو «(ظح دعسأ اونوكي م نيذلا 1/7

 هذه لثمل عسنت يتلا ةفلتحما فئاظولاو . هتمحر تحتو روطاربمالا ديب وه « داجمالاو تافيرشتلا
 . ةيروطاربمالا ةرادالا فئاظو ماهمب موقي نمل الإ اهب دهعي الو ىطعت ال تاليجبتلا

 لقا ليدبتلاو ليوحتلا نم اهبانو ريبغتلاب تسرضت يتلا ةيروهملا تاسسؤلملا نيب عربشلا سلع
 «جراخلا نم رومالا ىري نمل ودبي لب ال « خوبشلا سلجم ناك رهاظلا يف اهريغ نم 50

 ىلع افقو تناك ىتلا تاباختنالا يف ةيبعشلا تائيهلا لحم لح هنآل « تاطلسلا نم ديزملا لان.هنا
 ةيبعشلا تاءاتفتسالا نع ىأنب تناك  امهذختي ناك يتلا تارارقلا نا اك < تائيحلا هذه
 ةساس نم ناكو . بعشلا وماحم وا نوبيرقلا اههجو يف اهريثي يتلا تاضارتعالا وا تاداقتنالاو
 بينجت يف سلجلا اذه ىلع < ارهاظ داهعالا « يناثلا نرقلا رخاوا تح هئافلخ مظعمو سطسغوا
 ةئيحلا هذمه ذوفن مهزيزعت ىلا كلذ ءارو نم اومر دقف . ةبعشلا تابارطضالا رطخ « دالبلا
 خرا ابهسمس اك 2« طييوجم]رتو « ةيئانثلا ةطلسلا وا ةعياشملا هذه نأ ريغ . اهنأث نم عفرلاو

 بغرب روطاربمالا ناك له .ةّنلعت وأ ربرغت ىوس « ةقيقحلاب نكت م ©« 110111111907١ نسم وه يناملالا

 سلجم عم  ةقلطملا ةرطيسلاب درفلا ةبغر عم ٌالصأ ىفانتي رمأ وهو  ةطلسلا ماستقاب « العف

 مهنيب « اهب عافتنالا وأ اهمادختسا نكمي ال يتلا رصانعلا نم ديدعلا مفي وضع ٠٠٠ نم فلأتي

 اوفرع نم مهنيب نا اك « دئابلا دبعلا مظن ىلع مهبدحو ةيروهملا مهلوبمب نوفورغم نوريثك

 روطاربمانم رثكا ىرنو ؟نيسلدملاو ىفلزلا باحصا نم مهريغو «مهحومطو ةيبعشالا مهعارطأب

 ىلع ئرجتل نكت مل اهتاذبةئاق ةئيبك «خويشلا سلجم عم نكي مل نا « فوشكم ماصخ يف لخدي
 «هل مهصالخاب ًادج باتريو كوكشلا مهوح موحت نيذلا خويشلا ضعب عم هلقأف « هبجوب فوقولا
 يذلا يصخشلا جازملاف . اجاوفاو ؟دارفأ مهرباد عطقب مرش ىدافتبف « هوحن مهمالو يف كشيو
 سلجلا يف ءاضعا مهلثم اوناك « رصعلا يخرّوؤم نم نوخرؤم مهفصو نيذلا « ةاغطلا ءالؤه دكرف

 ةيحض بهذ مهنم ًاريبك ًاددع نأ كلذ يف اببس ناك فاصوألا عشبأب < تيسات لاثمأ  روكذملا
 ملو . مهيلع ةثوثبملا داصرألاو نيثافنلا ةاشولا ةسيرف مريغ بهذ اك « اهوكاح يتلا سئاسدلا
 نا دعب « دوموكو سونايرده مح ءانثتساب « ةينوطنألا ةلودلا دبع يف الإ حصيو وجلا ”فصي
 اوفرع نيذلا ةرطاربمالا ضعب ةءافك الثم اهنم « ءىادبملاو فتطلملا اهرود ةريثك لماوع تبعل

 ىلع تلخدأ يتلا تانيسحتلاو « داقحالاب باهذلا ىلع مهتردقو « مهوح مارتحالا اوضرفي نا
 ديدجلا وضعلا ةربش يه ةديدج ةدعاق « رابثخالا يف اودمتعا ىرا دعب خوبشلا سلجم ليكشت

 يتلا ةمزألاك ةمزأ دالبلا بينحت يف ةكرتشملا ةيغرلاو « هبشن وأ هبسنو هبسح نود « هتكلحو

 ولختو ىراوتي ليرواكرام داك ام ذا « اريثك لطت مل ةبقحلا نا ريغ .م.ق 4-44 اهيف تعقو

 قضي



 , اهّدشأ ىلع ةموصتلا تداع ىتحم هتومب شرعلا

 ةطلس ةيأب “ كلذ عم « خوشلا سلجم عمتي ل ؛ يئانثتسالا ينوطالفالا نارقلا ذم يفو

 لاح يف « نيفظوملا رابكو ماكحلا ءاقتنا ىلع 2« بثك نع فرشب روطاربمالا ناك ذا « ةلقتسم

 ىلع صرحلا دشا صرخت اك « اهتمت لئاط ال ةيفرش فئاظو قلخيو «هسفنب مهنيسعت رما هيلوت مدع
 اموي هل رطخي ال سلجللاف . تاجردلاو بتارملا يف قيقدلا لسلستلا نيمأتو سلجلا ءاضعا ليكشت

 خسنتو يفتخت «سلجلا اذه اهذختي يتلا تارارقلاو ؛ روطاريمالا تابغر ةضراعم « لابلا ىلع
 يف اسبنع برعم تلا تاعورشملا رارقإ ىلا هراضعأ رداسف همسسأرم روطاربمالا ردصي امدنع

 اياضقلا عفرب ماكتحالاو « ضارتعالا قح « خوبشلا سلجم ا؟ < روطاربماللو . هتاحيرصتو هبطخ
 لان ام اذاف . سلجملا ةحلصا سيلو « وه هتحلصمل ًامود يبتني ضارتعالا نا ريغ « ىلعأ سلجم ىلا
 وبف « ًائازج هئاضعا دحا ةئكاحمب قحلا « هدحو « ةينوطنالا ةرسألا دبع يف ؛ خودشلا ساجب

 اك « هدكس رادصا ليق هتريرسو رمألا يف ةيفخلا هتداراو روطاربمالا ةبغر نيبتي نا ىلع صرحت
 ما لمعلو . هلأف شاطو نظلا هنا ام اذا « همدنو هفسأ نع بارعالا ىلا لاحلا يف ردابي هنا

 ةطلسلا « بعشلا مسابو ©« بعشلا لبق نم <« ضتوفي نا وه « ينامورلا خوبشلا سلجم تازايتما
 افريث روطاربمالل عقو اك « مساح نزو « ردن ام الإ هيأرل نكي مل هنا ريغ . ديدجلا روطاربمالل

 رابتخا هيلع عفو نب فارتعالا وه هفقي يذلا فولأللا يداعلا فقوملاو . سونايارت روطارنماللو

 . ةفالكلا نأشي فلسلا روطاربمالا رارق ىلع ةقداصملا وا « هل هرارقاو شيبلا

 ةيجراخلادالبلا ةسايس هيجوتي علطضي ناهملع ناك «ةيمهو ةطلسنم رفوت ام ريغ هل رفوتي يكلو

 نا ريغ . لاملا تبي لاوما ىلع ةرطيسلاو « شويج نم مهترمإ تحت امو تايالولا ماكح ةبقارمو

 تاطلسلا هذ م لك نم روكذملا سلجلا درج « يروبخلا مما ةياهن لبق ©« شيجلا ةداق ررحت
 مالسلا وا برحلا *قحف' .اهنم هل ىقبت ناك ام ىلع زبجأف ةيروطاربمالا دبع ءاج مث «تابحالصلاو

 دعب ايف هيلع لخدأ يرادا يسقتل دالبلا تعضخ « سطسغوا ذنف . ىلعالا شيحلا سيئر ديب وه
 ال تلا يه اهدحو ةيخيشملا تايالولاف ٠ هب لرمعملا أدبملاو “ مئاقلا ساسالا ”دعتت ل تاليدعت

 اهدودح- ىلع بارطضا الو نمألا اهيف بتتسا تلا تايالولا يهو « شيلا نم قرف اببف موقت

 نولوتي نيذلا نيفظوملا ةبقارم © يروطاربمالا دهعلا لوا يف < خوبشلا سلجم مببات . ةيجراخلا
 نم ةابجملا موسرلا نمالإ ىاذغتي نكي ل يذلاو « نروتاس لكبهي » بقلملا ؟ لاملا تيب ةرادا

 . تاعطافملا هذه يف ةلودلا تافورصم يطغتل نكت مل موسر يهو «ةيخيشملا تايالولاو ايلاطيا
 ايصخش ىني روطاربمالا دذخا«نوريت ديع ذنمو .رجعلا دسل ردات نا روطاربمالا ةنارخىلعف

 الإ ةامعلا برض يف خويشلا سلج ةصحالص نم” دحلاو <« ل معام» ١ لاملا تبب يلو نينعتب

 « ةنقتلاو صاصتخالا ا يضتقب ةماعلا ةرادالا يف ةعساو تاعاطق امور يف ناك . ابنم ةيزنوربلا

 ةرئادو ؛ سيلوبلا ةيريدم :تارادالا هذه نم . اهل ةعوضوملا ةماعلا ةطخلا يف يفملا ال يتقي اك

 ريراجماو <« هئطاوشو رستلا ربت ىرج و « كه»بهل»مو ةيئاملا رطانقلا ةرئادو مك»مم»م نيومتلا

 يما



 روطاريمالا فارشال عجرت « نيفظوملا صاصتخا نع لزعمب رئاود اهلكو « ةلودلا ينابمو ةماعلا

 . ةرشابم
 .اهيلع ظافحلا يف غلوب نا دعب اهب لمعلا رمتسا ةيجراخلا رهاظملاو ةيفيرشتلا تايلكشلاف

 ماظنو ةيبعشلا تائيهلاب ظافتحالان م مغرلاب ةديعب لحارم عطق ناك ةميدقلا مظنلا طاطحتنا نا ريغ
 يذلا يكلملا 'ماظنلا يروطاربم الادبعلا سبلأ كلذبو « خويشلا سلجمو « ةيرادالا فئاظولا
 . ربظملا يروبمج *ءادر « دالبلا يف هماقا

 ةديدجلا تاسسوؤملاو مظنلا -+
 ةيزكرملا ةرادالاو ةموكسحلا اهب تعلط يتلا

 ةديدج ةرادا مايق « رخآلا بناجلا يف « يروبجلا دبعلا راسحنا لباق

 تحت مظتنتو حتفتت تاما تاسسؤمو مظن نم هتضتقا ام تضتقا
 يحاون ضعبب عالطضالا مهيلا دبع' نيفظوملا نم ًاددع تمضف < هتيعمبو روطاربمالا فارشا

 ءالؤه نم دحلا مقي مل « نينرقلا نيذه لالخ يفف . محلا يف روطاربمالا ةدعاسمو ةرادالا

 « هوحن بيطلا هدادعتسابو « خوبشلا سلجم نم لدتعملا هفقومب مهنبب ربتشا نم ىتح « ةرطاربمالا

 ثادحالا هفتأب لصتي ام ةبسنب الإ « هب هيونتلاب فورظلا انل حنست نل يذلا ساجلا اذه ةألامم
 يهو « ةعرسب لحارملا ضعي عطق هنا حيحص . مواقي" ال حبصا نا دعب روطتلا اذه تقفار ينلا

 الوغيلاك لاثما «ابارطضا رثكألا تاعزنلا يوذ وا ةظاظف رثكألا ةرطاربمالا دبعيف متت ل ةعرس
 «الثم «سويدولك روطاربمالاك اورثأت ةرطاربما دب ىلع روطتلا اذه ءاج دقف .ًالثم سونامتمودو

 بصن اوعضوف « ًامساح هدبع ناك يذلا « سونايرده روطاربمالاك وا « ةرّينلا مهتناطب حصلنب

 . ايلعلا ةلودلا ةحلصم « ىلوالا ةج.ردلا يف « مهليعأ

 نم تينتش نمف . قالطالا ىلع ًادحا هانعم توفي نا نكمي ال « لوصوملا روطتلا اذهو

 اهتمكح ؛ ةركفظم ةنيدم دب ىلع اهحتف مت نا دعب «ضعب ىلا اضعب تمض تايالولا مملو تاعطاقملا

 بيلاسالا هذه قيطت تحارو «ةنيدملا هذه تدبت اه اهتاجاح تنّمأو «ةلجترم لئاسوب اهتمّظنو
 فدهت نا ةينامورلا ةيروطاربمالل دب ال ناك « امل عضخ يذلا ملاعلا ىلع « الطب وا ًاقح.« تاذلاب

 ةلاسرلاو « اهينبع بصن ابعضت يتلا فادهالا ققحتل ةلود ©« لعفلاب حبصت ناو « ةلود ماظنل

 يف تماق يتلا ةينيلملا كلاملا تاربخ نم تفرع امب ؛ كش الو « ترثأت دقف . اهب علطضت يتلا

 امل نكمي نب أف .ةيرادالاو ةيساسلا اهمظن نم زيثكلا :تذخاو ةيمان تاقالع اهم اهتطبر وا قرشلا

 الوتلا ةعوقلا جهانملاو « ةلمتكم «ةجضان ةبرحت ينيللا قرشلا نم نسحا «لاجلا اذه يف « دخت نا

 نوينامورلا ةرطاربمالا دري“ نا « بجع الف ؟ اهيلا نوكرلاو اهيلع داتعالانم « ةميظع ةلودل دب

 ام يف ًادج نيظفحتم اوناك ماالإ ٠ هنع نوردصيو هنم نوعي يرثلا نيعملا ذه لثم ىلع

 هبعاصمر روطتلا ةرورض

 ضني



 ًاقفو * وفك اوحارف « ىمعأ القنو « افرح اديلقت سْيقلا نوكي الأ اوصرحو (« اولق

 ةديدج ًالولح مهتيج نم اوطبنتسا اك « اهوفتقلت يتلا مظنلا ضعب « مهتجاحو مهضارغأل
 : مهل تضرع يتلا تالكشمل

 نيمدقالا ةيتكلا ءارآ براضت ىلع ًاريثكص لتوعن الأ « لك اذهل ضرعتسن نحنو « انب ردجي

 ريغ وأ يعو نع « اوعجترو «نوردي ال وا نوردي ثمح نم «اوددر نيذلا “ بخاصلا مهدجو

 ةيعاتجا تاقبط عولط هعزفأ © ىضقناو ”رم ضامب هكسمتب فورعملا خويشلا سلجم يأر « يعو
 خيراتلا يفف . بناج- لك نم يكلملا ماظنلا دادتساو « « ةيرحلا » حئفس هلاهو «دالبلا يف ةديدج
 «لبقي « هسفن يروطاربمالا ماظنلا اذه ىتح < يكلم ماظن يأ رن مل « ريدقت ىندا ىلع « ميدقلا

 هتاجابتحاو هرقفب اقبسم رعشي وهف . ةرادالا يف ةيفئاظولا هذه لثمب ذخألا ىلع « ايضرم ايضار

 بئارضلاو ةيامجلا موسر نا فمك طقلبجي ال هنا اك «نيصلخلا ءانمألا «نيينفلا نيفظوملل ةديدشلا

 نا « يلاتلاو « دب الف ؛ فرصلاو تاقفنلا ىباب يف ةلصاحلا ةدايزلا ةيطغت نع رصقت « تديز اهم

 مظنلاب ذخألا ىلع لبقي' الف . هلك اذه نم ©« فعضلاو نهولا نم ءيشب ةلودلا طاشن باصي
 لغدت ال داديتسالا ةزلف «تاذلاب فرظلا اذهىفف .ىوصقلا تارورضلا نم طغضب الإ ةديدجلا
 ءوس نم تناع امم اهذاقنالو ةيلاعف رثكأ ةرادالا لعجل « مظنتلل ةحلملا ةجاحلا لب « باسحلا يف
 . لبق نم اهب تسرضت يتلا ماجسنالا مدعو ةءافكلا مدع ءىواسمو 4 فرصتلا

 تاذ أمات كلذ سكعىلع يهف .ةقلطم ةعزن تاذ نككت مل < ىلوالا هتلحرم يف دبعلا ةفسلفف

 وأ «نيفظوملا رابكرظنل لبق نم ضرعت' تناك يلا رومالاو اياضقلا نم فرلألاف . ىروش ةرظن
 يذلا عزوتلا اذهو . اسأر روطاربمالل « ؟دعاصف نآلا ذنم « عفرت“ تحبصأ « تايالولا ماكمل
 « يثادب لكشب ولو « ابيف حلاصم ثادحإو رئاود قلخ نود لاحو « لبق نم ةرادالا داس

 ةكرشلا هذه لثم ءاشنا ةرورضلا نم لعج يرادا عبمجت لحم لحو ىفقناو لاز « يلوأ

 رخأت يذلاو . صاصتخالاو زاهجلا ةلمتكم <« ةدحاو ةعفد اهلك أشنت مف . ابميظنتو ةيرادالا

 ناك هنا عم « حلاصملا هذهل يمسرلا عباطلاب فارتعالا وه « حلاصملا ضعب يف امس الو « هروهظ
 تاودأك اهب ةناعتسالاو اهءاقب اورثآ امنا « ريثكب كلذ لبق ةوقلاب اهضرف ةرطاربمالا ةعاطتساب

 « ديدجلا دبعلا نيب « رهاظلا يف ولو « ضقانتتلا نم ءيش < يرمعل « ادب دقو . ةصاخ. ةدعاسم
 يذلا ماظنلا اذه «هيلع راسو هانبت يذلا يفئاظولا ماظنلا نيبو «هتعيبطو هدوجو هنك ثينحنم
 رشابملا هرثأ نم ضفخت ةلودلاب اذاف « هسسؤم يف ىلجت يذلا زرابلا قوفتلا ىلع « لصألا يف ماق

 ةموميدلاب معنتو صاخلا اهنايك امل ةرادا ىلع فارمشالاو « هبجوتلا ىلع ربكالا هلمع ترصقأف
 , رارمتسالاو

 سلجم « صخالا ىلع ظحالت « انه اهانيدبا يتلا تاظحالملا هذه
 ريس نسح اهاضتقا ىتلا ىرخالا ةديدعلا حلاصملاو «صاخلا روطاربمالا

 ضل

 , صاخلا روطازيمالا سلجم



 فحي ناك اك « « ابيرغأ » و « ينيكم » مهنيب «نوميمح ءاقدصا «ءدبلا ذنم «سطسغوال ناك
 «يديلقتلافرعلا اذهو .هبرحناكرا هلوح اوفّلأ نا اوثبلي ل حالس قافر «برحلا تاقوا يف «هب

 اك - هلوح نم ريشتسد نا موقلا ريبك ىلعف - اعم ةمرتحلاو روذجلا ةديعبلا ةينامورلا هلوصا هل
 ءالؤه نا « طق انغلبي ل كلذ عمو . هيلع ظافحلاو هب ذخالا رمتسا اذلو « ةينيله لوصا هل
 تاجردلا ةاسلسم ةشه وا ةفئاط «تابباشم نم ءامسالا نيب امم مغرلاب «اموي اوفّلأ « ءاقدصالا د
 .ةيئانوملا كلاملا يف «تاثيهلا هذه لاثما نم ًافورعم ناك امب «هوجولا ضعب نم «ةببسش «بترلاو

 يتلا يه يئاضقلاو يلدعلا نيلقحلا يف روطاربمالا هبعل يذلا يمانلا رودلل ةديازتملا ةيمهالاف

 نا اك « ةمظتنم ريغ ةروصب عمتجي ناك يذلا « كلملا سلجم » ءاشنا يف ققحت يذلا مدقتلا زربست

 , سويراببط دبع يف الإ لكشلا تباث ؛ امئاق حبصي لو « سطسغوا دبع يف فلتخي ناك هليكشت
 هؤاضعا ثناكو . سونايرده دبع يف « هماوق يف ايرذج رظنلا ديعاو ًايممر هليكحشت ددجت دقو

 وا روطاربمالا ةسائرب مهتاسلج نودقعيو ةيونس تابترم نوضاقتيو « تائف ةثالث ىلا نومسقي

 سلجن رقي « خوشو هبلافش نم « ةداع نوفلأتي مهو . هيبغت لاح يف « طالبلا ءائما ريبك ةسائرب
 «نيعرتشملاو ءابقفلا رابك نم ددع سلجملا ءاضعا نيبو . ةفيظولا هذهيف مهنيبعت هسفن خوبشلا
 تبلل كلذو «ةريصبلا ذافنو ةعساولا ةربخلاو ةكنحلا نم ريثكلاب «فورظلا تناك اهم «نولحتي
 نوناقل ًاريسفت.كلذو «ديدج نم اهبف رظنلا هملا ةفنأتسملا وا روطاربمالا سلجم ىلا ةلاحلا اياضقلاب

 . يروطاربمالا دبعلا اهب ماق يبلا لامعالا زربا نم ًاميظع ًامعيرشت المع (0 نفس م11 مارجأف

 دنع مهابظعو موقلا ةارسب ةوسا «ناريد وا رس ةباتكح نم روطاربمالل دبال

 ءاقرألا نم هيدل ام لثمأ « ليبسلا اذه يف <« سطسغوا مدختساف . نامورلا
 مويلا داعا < نويقرشش وا ةقراغا ماوقا « بلاغلا ىلع مهو « الع مهزرباو « ةفاقث مهعفراو « ابدأ
 تامدخلل هنم ًاريدقت © مهررحو مهقتعاف ًاليوط ةيدوبعلا يف اوفسر نا دعب « مهقتعأو « مهتيرح
 يف هل ةكراشم ال « صاخ ةباتك ناويد « رمألا ءىداب يف رسلا ةناما تناكو .. اهودأ يتلا ىلجلا
 يذلا « سويدولك روطاربمالا دي ىلع هواشنا مت ناريدلا اذه لثمو . صاصتخالاو تابحالصلا

 رخئآو « ماظنلل رخنآو « بادآلل اهثم ًادحاو لمجف « حلاصملاو نيواودلا نم ًاددع ضيا أشنا
 .ةبساحنلا وا لاملا تببناويد وه رمخآ ناويد ماق كلذ دعبو «تاساردلل رخآآو « يئاضقلا قيقحتلل

 نراريدك « دعب ايف اريثك اهريغ أشن ك « ةرادالا ةمبم ريسبتل نيواودلا هذه, لمعلا رمتساو

 نا اهل حبتأ ةيرادا ةزبجا ةيزكرملا ةموكحلا بناج ىلا ماق اذكهو. م:هارزمو تاظرفحلا

 . طابضنالل هنم دب نكي مل « لوصالا لوصوم « نيصر « ببتر لمعب موقت
 نيقتعملا يدي نيب « نرقلا عابر ةثالث ةدمل « ةيرادالا حلاصملا وا نيواودلا هذه ءاسّور ىقميو

 دوفنلاف . س البو لا] د 1556© سيسر روطاربمالا سويدولك . دبع يف مهربشأ نم . قرلا نم

 « ةماقتساو ةنامأ فلتخت بيلاسأو قرطب هاعمج يذلا رفاولا ىنغلاو « امل مت يذلا ضيرعلا

 نا



 « ساّئلالا يوذ نم هوقال يذلا قلملاو « روطاربمالا ةناطب يف امهو هب اطبحأ يذلا لالجالاو

 لصألا < سانلا نع فخي ل كلذ لك « ًادسح مهقير يف نوضرحي خويشلا سلجم ءاضعا لعج

 ام لكي مهديسل بهذت هذه مهتمدخف روطاربمالا اومدخ ام اذاف . هنم اوقلطنا يذلا عيضولا

 سونايرده دبع عولط رظتنننا انيلعو..هسفن روطاربمالل هجتت امم رثكأةيعرش ةوق نمةماكلا يف

 ىلا اب يقليو اهدنسي روطاربمالا ذخا ذا « نيواودلا هذه ةعيبط يف ايرهوج ًاريمغت ىرنل

 ءاضعأف . هيلافشلا فوفص نم « تالاحلا مظعم يف « مهب يتأبف « عمتجملا يف اهنأث اه تايصخش

 ةودنلا ءاضعا مهرابتعاب مه يتلا ةلزنملا نا اك « مّمالو ىلع ًاريثك داتعالا نكمي ال عوشلا سلجم

 ةبجولا نم روطاربمالاب طيترت اهنا عم « ةملمعلا ةبجولا نم 2 ربكأ فئاظول مهحشرت ةروكذملا

 . ةيرظنلا

 أثنأ انيب هلك ينامورلا ملاعلا نوؤشب متبت تناك « هذه غيلبتلاو ريرقتلا ةزبجأو

 امور يف اهضعبيو ايلاطيا يف اهب لمس « ىرخالا فئاظولا نم ًاددع ةرطاربمالا

 تمعن لاكشالا نم لكش ةيزكرملا ةموكحلا نع ابلصف نكمي ال تاراداو فئاظو ىهو < طقف

 .ةسايسلا ملاع يف امبم ًارود ثبعل اك «ةئيعم ةيرادا رئاودل اقفو ةيلحم تاطلسو تايحالصب ابلك

 نا اعم لفانلاو لمملا نم « اهتابلوؤسم يفو اهتايحالصو ابعئابط يف ةنيابتملا فئاظولا هذهو

 ابه:وؤش ريدي بودنم وا ضوفم ىلا اهضعيب روطاربمالا ديعي ؛ اعيمج ايضارعتسا انه لواحت

 ىنف عباطامل ةجودزم فئاظوف ىرخالا اما < /7مئ/ع/و « باون » ةفيظوك اهتايلوؤسم ليحتيو

 ماكحلا يف ةداع رفوتت ال طورش يهو « رارمتسالاو صاصتخالا اهبحاص نم بجوتست « ينقت وا

 فلأتي نيذلا 0“ ءامصوالا : نيفظوملا ءالؤم نيب نمو . ةنس ةدمل نوبدتني نبذلا نييقارملاو

 ةصاخلاو .بقارملا « روسنس » ىلا لبق نم اهي مابقلا دهعي ناك يتلا لامعالاب موقت ناجل مبعومت نم

 نوعضخيو مهتابترم مهل عفدي وهو «روطاربمالا لبق نم نونّسعي مهما يه نيفظولا ءالؤهلل ةزيمملا
 لدعلا نع لصفنت ال ةرادالا نا امو . ايسانم هارب امسح « تفرلاو لزعلاو « عسفرتلاو ةبقرتلل
 ةماعلا : ةلودلا نوؤش مظعم يف نيدمتعملاو نيبودنملا ةطساوب لخدتي روطاربمالاف « ةلادعلاو
 . ءاوسلا ىلع « هصاخلاو

 « ءايصوالا فئاظو اهنم « خويشلا سلجم ءاضعال هب ظفتحي رييك هدع « فئاظولا هذه نيب

 تاقرطلا ا بنمو « ايلاطيا يف ةعقاولا ةيعرفلا وا ةيوناثلا تاقرطلاب ًاصاخم اهنم ناك ام ءانثتساب

 .كلذ ريغ ىلا « ةئيدملا ريراجيو ربمتلا رهن فافض ةحلصمو « امور رطانقو « ةيلودلا وا ةيسيئرلا
 « امور يف روطاربمالا ليثمتل < لصألا يف « تشنا يتلا ةئيدملا ةباين : فئاظولا هذه نمو

 روطاربمالا ثكم دعب « اهب لمعلا رمتسا « ةمئاد ةفيظو تيقبو“« اهنع بئاغ نوكي امدنع
 هبايتتساو نمالا ىلع ربسي نا «ةفبظولا هذه بحاص ىلعو . يرباك ةريزج يف ليوطلا سريراببط

 فدهتسا نىرا دعبو . يدلبلا سيلوبلا نم ريباوط ةثالث هفرصت تحتو « ةنيدملا ءاحت عبمج يف

 « اهيحاوضو امور يف «يئانجلا ءاضقلا سأر ىلع يقب «ةليوط ةديدش ةسفانمل بصنملا اذه بحاص

 ةباينو ةياصو

 ركن



 سلجتتيوضع يهو هتفبظو ىلا ممج ام !ذاف ء مك ١ه٠ يزاوي امنوا ةوطخ ٠١؟هو.ء.٠٠ ةفاسم ىلع

 اذه هبعا يذلا ديجملا رودلاب ةلودلانم افارتعا دع اك خويشلا سلجم اعركت كلذ دع « خويشلا

 .اهتأشنا يتلا ةيروطاربمالاو امور خيرات يف سلجلا

 قحتست مارتحالاب ةقيلخ ةثالث اهنيب «هيلافشلا ةئف نم نوفظوم اهلغشيف ىرخالا تابابنلا اما

 ٠ ليصفتلا نم ءيشب اهب هيونتلا
 زكرم نع ةرابع ىهو « ناكرالا ةسائر هششتو ةيالولا وأ لدي ووزع لإ ةباست يبه اينم لواف

 شيجلا هئاق روطا ربمالا سرح دئاق وه ةيالولا بئانق , تابحالصلاو تاطاشنلا ددعتم لاع

 ؛ يدنج 9٠-١١٠١٠١ نيب ابنه دحاولا دعب « ريباوط ةعست نم ةداه فلاي يذلا < لمألا

 ( ابلك ايلاطيا يف « سطسغوا دبع يف اهنم نكي مل اهيب ؛ سويراببط دبع لئم.امور اهز ركص رهو

 روطاربمالا نيكمتو « هبابسا نيمأتو نمالا ىلع ربسلاب ةفلكم ةوقلا هذهو . ريغ ال قرف * ىوس

 .شيجلا ىلعالا دئاقلا هوابتعاب ةدودحلا ريغ هتطلس ةسرامم نم

 ءاهسرامي يتلا ةعساولا تايحالصللو هتفضظول زمر ًاريغص ًارجنخل امود لمحت سركلا نسل

 ةبنأ# ةبج- نم « ةيالولا بئئان موقيو . ةايحلاو توملا تحل نآب هنم اييونت روطاربمالا هايا هدلقب

 « ايلاطيإ يف < سراععو <« برحلا تاقوا يف امس ال هتازيبجت دهعتيو < شيجلا ناكرا سئر رودب

 «اهبولغشي يتلا ةفيظولا محي «مه ةئفلا هذه يفظوم نا ا ؛ليم ٠٠١ ةفاسم ىلع« ةيئانجلا ةطلسلا

 ةهق يف يتأي « ةفيظولا هذه بحاصف . سونايرده روطاربمالا همظن اك « ىروشلا سلجم ءاضعا

 لوالا دبعلا ةرطابأ نا ريغ . هيلافشلا ةئفل ةداع ”ظفحت ةفيظو يهو « ةيفيظولا تاجردلا مس

 ديدحت وأ زيمت امنود © رخآآ ىلإ تقو نم « اهب نودبعي « ةيالولا هذه بحاص رما يف نوددرتي

 ةاعارم <« نولضفب مهنا الا . ءاوسلا ىلع « داو ىلا وا « قيفظوملا نم نينثا ىلا « تابحالصلا يف

 عم « دحاو فظوم ىلا « بلاغلا يف « اهدانسإ « ةرادالل اطبضو « ةيفنتلا نسحو ةيلاعفلا مهنم

 «© سريراسط دبع ف « ناحسس ةصق نا ذا © هررس ام هل بسحتو رذح نم مهنع فرع اه

 سجوي نا « هذه ةلاحلاو « بحع الف . ناهذألا يف ةلئام لازت ال دوموك دبع يف « سيتنيريبو

 ضارمالا نمو .عايطالاب هسفن شيحت بئان ىلا ةطلسلاو ةوقلا هذه لثم ديعلا نم ارش ةرطابالا

 « ماكحلا ءالؤه يف ءالولا رفوت مدع « ابيشفتل ةلودلا دضع يف ًاريثك تتفو دبعلا تنهوا يتلا

 , ةيالولا دونج اهب ضخمت ام ًاريثك يتلا ةروثلاو ضافتنالا بحو « صالخالل نيفظوملا راقتفاو

 , نمالاب لخت روما نم ةيالولا يف ثدحي امع لوالا لوؤسملا وه ةيالولا ىلاو نوكي نا بحع الف

 ةيرسو ليللا ةطرش ) آ/:عيزناهم سارحلا ةيالو : ًاريثأتو ًاذوفن لقالا نايرخالا تاتيالولا اما

 نم طوحت وا فوخ نم نكي مف «© ءاسسمتبع تاديروتلاو نيومتلا ةحلصمو ( قئارحلا ةحفاكم

 « نيتفيظولا نيتاه « امور يف ةدقعملاو ةيعشنلل هشلملا اهتاسنالمو ةايحلا فورظ تلوأ دقق . اهباحصا

 رمالاو 2« بجع الف , ينقتلاو ينفلا دادعتسالا نم اهابحاص هب ىلحتي نا بج ناك امل ةريمك ةمها

 ةوقلل ةيسنلاب كلذو « ةفساكلا لالظلا ضعب « ةيالولا يلاو تصنه امهيلع يفضي نا «.ءركذ ابك

 نضرخأ اهثيروطاربماو امور ١



 . يلاولا اذه فرصت تحت ةداع عضوت تناك يتلا ةيبرحلاو ةيركسعلا

 ريد .ةشلحلا فئاظولا نم قباوس ناهذالا ىلا دمعي ةدجتسملا فئاظولا هذه نم ريك ددع

 دعتسملا هسفن ةيالولا يلاوو «ةسلاطملا ىدل 5/مهنقوو 06 :نز# لمللا دئاقب « امتح انركذي سرحلا

 تماقهلا ةيئانويلا كلاملا يف يللا سرحلا دئاق عباط لمحي ماعلا ينامورلا ن وناقلا نم هتايحالص
 دوعي كلذو . تاروع نم همزالو بئاوش نم هروتعا امب ىنودقملا ردنكسالا ةفالخ باقعا يف

 موقت ذا «كلاثهو انه ةدحاو يبف : نيفرطلا ىدل ةساسالا اهمابمو ةفيظولا ةعيبط ىلا « لمفلاب
 ام اذاف . ىضوفلاو قلقلاو تابارطضالا ليزي نا هنأث نم ام لك ىلع لمعلاو « فارشالاب ًالصا

 تاءارجالا نم مساولا قاطنلا اذه لثم ىلع ةكشملا لحت نا ةيروطاربمالا تفرع

 يف هضعب وا هلثم ىلا غلبي' ل يذلا يلاعلا ىوتسملاو ديدشلا ماههالا اذه لثم ىلعو «تاطابتحالاو
 «جراخلا نم اهتقلت تلا ةبرجتلا نم ًاريثك تدافا اهنا ىلا «ةبج نم « كلذ درهن «ىرخالا كلاملا

 ريبكلا اهناكس ددعل ةبسنلاب دقعم عضو نم امورب فحي ناك ام « ةبناث ةبجب نم « تعار اهنا ابك

 «ةرطابالاف «رمالا نم نككي اهمو . نولثمي يتلا ةيخيراتلا داجمالاو نوريدج هب مه يذلا ماتهالاو
 «نيترئاد وأ بصنملا اذهل نيتحلصم داجيا قيرط نع ةلكشملا لحم « مهسفنا مه « اونعبل اودوعي مل

 كلذ نم . دعب هلح ىلا « لعفلاب لصوت نككي مل نا « لحلا اذه لثم نع ثحببي مهريغ حار املاط

 لك مهن « ءال ىلا « ةيناث ةبجس نم « رمالاب اودبع اك « ةرفتسم ةُئاد تايماح اوماقا مهنا ًالثم

 خوبشلا سلجت نم « عساو قاطن ىلع « اهوعزتنا تايلوؤسمو تايحالص مولوأف مالوب ةقثلا

 . ةيدلبلا ةرادالا نيمأت ابعم نوعبطتسي ثيحي « ماكحلا ضعب نمو

 ةطيسب ةيلمعلا ةهجولا نم « جئاتنلا هذه ثناك منيب ةحضاو « ةيلج تءاج- ةيرظنلا جئاتنلاف
 نم مسق لبق نم تءاج- ةيلمعلا تابوعصلا نا انه ظحالن نا كلذ عم انيلع . ًاريثك اهل هبؤيال
 اك « اهتراثإ يف ماسي وا تابارطضالا هذبي بعشلا كرتشي نا نود ةطبارملا تايماحلاو شيجلا
 , ةيكاطناو ةيردنكسالا نم لك يف ثدح

 ةيميلقالاو ةيلحملا ةرادالا  ؛

 «تايلوؤسملا ابعم زربت « ةيروطاربمالل ةديشر ةرادا نيمأت «ناكم ةرورضلا نم ناك كلذك

 ةطلسلا ىلع متحلا نم ناكو . اهقيقحت ىلع لمعلا ةلصاوم ىضتقت م « ةسايسلا يف ةدحو يضققت

 فاريثالاو رومالا ةيصان اهكالتماو ةقلطملا اهترطبس نع « ءدبلا ذنم « نهربت نا ةيروطاربمالا

 . مخضتلاو عاستالاب تذخا يتلا ةيموكحلا ةرادالا ىلع

 « هدحو ريثي نأ هنأش نم ناك « دبعب دبع ذنم « اهب معنت تناك يتلا تازايتمالا 00
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 تحت ةيدابلا اهبوؤش ةرادا ةسعشلا تاثرحلا ىلوثتو «ةلقتسم ةرادا هبشب عتمتي بعشلا ناك « زاتم

 تاليدعت « ريثكب كلذ دعب « تلخدأ دقو . نيبلحلا نييرادالا ماكاو خوشلا سلجم ةفراشم
 «امور هب تدبقسا [ك «ماةهالاب عبطلاب دبتست مل اهف ةيدلبلا نوؤشلاف : ثوروملا ديلقتلا اذه ىلع
 دبال ناك كلذ عمو ٠ لاجلا اذه يف امور اهتضتقا ىثلا ةرادالا يف ةقدلاو ةدحلا تفرعالو

 نم كلتل وا هذه ترءو/عد» بودنم نيسعتب كلذو « ةيحانلا هذه تافتلالا نم ةماعلا ةرادالل

 ملط دقو .ةلادعلاو لدعلا نوؤشب ىنعيل رخآآو« اهتينازيم يفماظتنالا مدعو ةليلبلا يناعت يتلا ندملا
 هيلا داع ىرا ثيلي ملو « هتفيلخ هاغلأ ديدج ريبدتب لاجملا اذه يف سونايرده روطاربمالا انيلع
 ىلا ةيلاطيالا ةريزجلا هبش مسق ذا « ايمسر ءارجالا يعرم ًاريبدت هدعب نم حبصأو ليروا كرام
 بقل لمحي خوبشلا سلجم ءاضعا نم خيش « اهنم لك ةرادا ىلع ماق « تايالو وا تاظفاح ةعبرأ
 صاصتتخا نم تناك ةيئانجلا اياضقلا ائيب «ةيندملا اياضقلاب عطقلاهتاصاصتخا نيب ناك ذا «« ضاق »
 اماك < اموؤشب نولخدتيو « ندملا يف ةابحلا ريس ةيقارمب نوعي اوناك نيذلا ةالولاو ندملا ةالو

 تل7 يذلا هتاذ ريصملل اهتئيهتو ايلاطيا دادعإ ًاحيردت مت اذكهو . كلذل ةصرفلا مط تحس

 تايالولا يف ندملا عاضوا ىلع ةديدج تانيسحت لاخدا يور نا دعب « ىرخألا تايالولا هيلا
 . ىرخألا

 عضو نع ثحبلا ىرج امدنع ىربكلا ةيرادالا ططخلا ركدذ مدقت

 موس رع ردص « مم” فق الال ماع (رياني) يناثلا نوناك يفف ٠ تايالولا
 نم ساسأ ىلع « سطسغوا نيبو خوشلا سلجم نيب «ايلاطيا جراخ ةينامورلا تايالولاهعم تمسق
 تاليدعتلل «روطاربمالا حلاصل « دعب امف لتخا نا نزاوتلا اذه ثبل امو . نيبناجلا نيب ٍبزاوتلا
 ةديدج. تايالو « ةيروطاربمالا ةرادالا ىلا تمض نا دعب ايس الو « قافتالا اذه ىلع تأرط يتلا
 .يتلا ةيسيئرلا تايالوال ةبسنلاب عضولا ناك « يناثلا نرقلا طساوا يفف . قحال 'تقو يف ابحتف مت
 ةرادالل ًاعبط ةعباتلا رصم ةيالو اهنيب نمو « خويشلا سلجم ءاضعا نم خيش ةيئرب اهكابن ناك
 يرادا ةطبترم تايالو ٠١ و «اسأر روطاربمالاب طونم اهرمأ ةيالو م :ىل ام «ةيروطاربمالأ
 . مويشلا سلجم

 «مهو « هترادال ةعضاخلا تايالولا ماكح ىلع « بثك نع رطيسي « عبطلاب « روطاربمالا ناك
 «نيضوفم وا لصانق زكارم «لبق نم اولغش نأ مهل قيس «خوبشلا سلجم ءاضعا نم « بلاغلا يف
 « « سطسغوا بئان » بقل نولمحي مهف . اهيف ةطبارملا ةيركسسعلا ةيماحلا وا ةبالولا ةيمهأل اقفو
 مهقاحتلا ىلع ًالملدت 12و ناو« مبنو فصولا ذه مهبقل ىلا فاضيو ؛“ مهتيعبأت ىلع اليلدت
 اما . ركذلا ةفنآلا تايالولا يف لصنقورب بقلي نأب ةلودلا يف هدحو قحلا هل نأل روطا ريمالاب
 ةقيط نم نوذخؤي اوناكف < خوبشلا سلجعب اهرما طبنأ يتلا كلت يأ < ىرخألا تايالولا ماكح
 تاعطاقم لثم «يراضحلا روطتلا راضم يف اديعب أطوش دعب تعطق نكت مل يتلا تاعطاقلا ةرادا وا « ةريغصلا تايالولا [:روؤش نوّلوتي اوناكف ؛ ]مرر ن/عيرو بقللاب نوف رعيو “ هلافشلا

 ماكحلاو ثايالرلا ميزو

 سرك



 ةقبطلا هذه ماكح. تحت نكي مل <« لك ىلعو . ةيلامشلا ايقيرفا نم برغلا ىلا ةعقاولا ايناتيروم
 تناكو . رلاو ب فرعي اهبحاصو رصم تناك تاذلاب عضولا اذه ىلعو .شيجلا قرف نم ةقرف ةيأ

 «لوالا نرقلا يف م تناكف « نمزلا يلاوت ىلع اهقرف ددع فلتخا «ةيركسع ةيماحل ًازكرم رصم
 ام « رصم يف ةيماحلا هذه لثم مايق ىلا اعد دقو . سوفايرده دبع ذنم ةدحاو مث'« ناتثثا مث
 . ةيئاذغلا داوملا نم هبلا ناجاتحت امب ايلاطياو امور ”دم يف « ةزراب ةيمهأ نم لينلا يداول ناك
 «ىفخ رسنم رصم ةيالول روطاربمالا ةيلوت هيفخت تناك امه تيسات »ينامورلا خرؤملا انل فشكيو

 هبلافشلا ةقرف نم دحأ وا «خوشلا سلجم ءاضعأ نم وضع يأ لوخد نم هلك رذحلا رذحي ناكذا
 ءارغا نم هل ضرعتي ال كلذو <« قبسم هنم صاخ صيخ.رت نودب < رصم « ةعساولا هثربش هل

 يف ذخأيف « اهب عاتمتسالا يف ةبغرلاو « دالبلا كلت اهب لفرت تناك يتلا ةرفاولا تاريخلا ةوبش
 « جراخلا ىلا اهريدصت عنم لواحبف . تاريخلا هذهب راثثتسالل تارماؤملا كبحو سئاسدلا تبيبت
 ىلوي روطاربمالا ناك اذلو .ةعاجملاب امورلو هسفن روطاربمالا ةرطيسل ديدهت نم هيف ام كلذ فو
 تايالولا يف مكاح ةفيظوب مهيلا دهعيو هيلافشلا ةبتر نم نييرادال ىربكلا ةيرادالا فئاظولا
 . ةرشانم هتطلسل ةعضاخلا

 «نيضوفم وا ةالو واكلملل اباون «هيلافش وا اوناك شويش «ماكحلا ءالؤه رمأ نم نكي اهمو

 نوقببف « ةرادالا سأر ىلع مهتيعيو « هسفنب مهيفطصي « هتصاخو روطاربمالا لاجر نم مهف
 نم هبدتني نم ماما وا « هدحو هماها مهترادا نع نولوؤسم مهو « اهيلع مهؤاقب هل باط ام اببف

 اوئمتؤأ ام ىلا اًؤاسا ام اذا  لزعلاو تفرلا هلقا « مراصلا صاصقلا مهب لذني « مهتبساحل هلبق

 اذا « ةينس تاعيفرتو ةيرخفلا باقلألا مهحنمب اري مهيزح وا ©« تايلوؤسمو ماهم نم « هيلع
 . مهترادا جئاتنو مهلامعا نع يضر ام

 فئاظولا نيب اعابت بلقتي خوبشلا سلجم ءاضعا نم ًافظوم ىرن نا طق ردانلا نم نكي مو
 عزوت فئاظولا هذه لثم نكت : ذا«لصنقورب وا 1””هم5:©01071 ةفيظو ةرات سراوف ىربكلا

 « رارحألا وا نييدايحلاب مهتعن نكمي نيذلا خوبشلا نم ىلوالا باحصا : نيفظوملا نم نيتئف ىلع

 تاذ ةيرادالا بصانملا هذبف . ةيروطاربمالا ةرادالل نيعياتلا نيفظوملا نم ةيناثلا باحصاو
 لامعالا ريس نسحو ةلودلا ةحلصم تضتقا يتلا ةفلتخلا تايحالصلاو ةكرتشملا ةيرادالا ةجردلا

 يف تاجرد ىوس نكت مل «ضارغاو تايحالصو تايلوؤسم نم امل ددحت امو « ةرثكب اهؤاشنا

 « هصاصتخا نم دحاو لك « ًاعينج نولمعي « عبتملا فرعلل اقفو « خوبشلاب صاخلا فيظوتلا مس

 ًاريثك « هب لومعملا يرادالا فرعلا اذهبي دخلا بناج ىلاو . اهحلاصم نيمأتو « ةلودلا ةمدخ يف
 ددع نيبعتب « مسارمو تارارق « يناثلا نرقلا علطم نم ءادتبا « نوذختي ةرطابالا ناك ام

 ىلعأ وأ خويشلا سلجم ةيوضع يزاوت ةبتر يف « هيلافشلا ةف نم نوقتثني' نيفظوملا رابك نم
 ديحوت ىلا يلاتلاب ىدأ يذلا رمآلا « ةيوضعلا هذه نم ىلوألا ةبترلا ىلع نيلصاحلا نيب نم ةجرد
 «ةيرظنلا تاقرافملا هذه تحبصا اذكهو .تاجردلا مس نيب سناجتلا نيمأتو « يرادالا كلسلا

 نفرح



 ءلمل رايتخالا مهيلع عقي نيذلا صاخشالاف . اهرربي ام سيلو اهل ”ىنعم إل ؛ ىرخأو ةئترم نيب

 تالهؤمو تاردق نم هب نولحتي ام ىلعو مهتءافك ىلع ليلدلا اوطعا نا قيس « فئاظولا هذه

 فئاظولا هذهل مهنيبعتف .مهب طائت وا اهملا نوبدتني يتلا تابمال ةيكلسملا مهترادج ىلعو «ةيرادا

 ًايوق ًاروعش « هنوامحي يذلا صاصتخالا ىلا اوعمجي نا اوفرع نا دعب « هوقحتسا اعيفرت ريتعُي
 « روطاربمالل ٌءالو اودادزب ناو « اهتمدخ ىلع نولمعي يتلا ةكرتشملا ةماعلا هحلصمال صالخالاب

 . طالبلاو ةيشاحلا لاجر ةداع عبطت يتلا قلملاو ىفلزلا حور نع ىأنمب

 ديدجلا دبعلا تزيم ىتلا تاقرافملا ىدحا لمفلاب موقت حورلا هذه يف

 تضفا « ةبيطلا جئاتنلا هذه لثم ىلاو « دالبلا ىلع علط يذلا

 . تايالولا يف ةيلحلا ةرادالا رهوج ىلع تأرط يتلا تاروطتلا

 اهبعم بلجت مل « تايالولا يف اهفّبطو اهئدبم ىلع ديدجلا دبمعلا راس يتلا ةيرادالا ةيزكر لاف
 مل ةأطولا ليقثلاو ةكرحلا ءيطبلا يرادالا زابجلا اذه لثفف . تايالولا ناكسل ةيرحلا نم ديزملا

 اهب عتمتت ةيلحلا ةببعشلا تائيهلاو تاعاجلا ضعب تلاز ام يتلا تايرحلاف . بعانملاب مهيلع دصتقي

 ًائيش اهاياضقو ةيرادالا رومألا ىلع ترجف « يرادالا حالصالا ةيحض « ىرخألا يه <« تبهذ

 ةرادالا تناك ام ًاريثك ذا « اهب لاقتنالاو اهكيرحت يف لقاثتلاو « اهتجلاعم يف لبمتلاو ءطبلا نم

 رما يف اهذختت يتلا تاءارجالاو ريبادتلا ىلع ةقفاوملل ةيزكرملا ةرادالل رمألا عفرا رطضت ةيلحلا
 لّيحت سونايرده روطاربمالا دبع يف اهميظنتو ةلودلل يمسرلا ديربلا ةحلصم ءاشناف . نيعم

 ديربلا هيلا جاتحي ام اونّمؤي' نا مهبلع ضرف' ذا « ديربلا قيرط نم نوبيرقلا ناكسلا « اهءابعا

 . لقنلا لئاسوو رجلا تاناوح نم

 ةفكم تلاش نيدبعلا يف بعشلا ىلع تداع يتلا عفانملا نيب نراقن انحر ام اذاف « كلذ عمو
 مل « هتجرشحو خوبشلا سلجم راضتحاب يلابتل نكت مل يتلا تايالولاف . تحجرو ةيروطاربمالا

 . انايحا اهتمأتأ يتلا ةيسايسلا تالابتغالا نمو دالبلا يف سئاسد نم كبح امب ًاريثك س"رضنت
 «اهريفاذحم قّيطت ناو «نيواودلا فلتخم نيب نواعتلا نمؤت نأ تفرعىربكلا ةيرادالا حلاصملاف

 ةيروطاربمالا تزه يتلا تامزألا كلحا يف ىتحكلذو « لبق نم اب لومعملا نيناوقلا صوصن

 كرتف «.تائيس هلك نكي مل « ًالثم نورين ةنيط نم ًاروطاربما نا . ةرطابالا أوسأ دبع يفو
 ةرطابا عم « هذه ةلاحلاو « عضولا نوكي نا ىسع ايف .تايالولا ناكس ىدل ًاردق فلتخا ًارثا

 « سويرابيط : لاثما « هتبوعص ىلع يدجلا لمعلل اوغرفتو « مراعلا مهطاشنب اوفرع « نيريخ
 « ةديدج ةراداب ةموكحلا تشاجح اذكهو . مثهدعب ءاج نمو «© سونايارتو « سونايسبسفو

 « مهبواقو سانلا سوفن يف روعشلا اذهل تنكمو ةطلسلل ءالولا روعش « رثكأف رثكأ « اهرمغ
 تافسلفلاو تايرظنلاب « دعب دح ىلا « ترثأتف ةيضاملا تارابتخالا دلقصو « ةبرحتلا اهتربص

 تاعزنلا عم تمجسناف نييقاورلا ةفسلف اسبب تاذأت يتلا ةيناسنالا ةيرظنلاب امس الو « ةينيلحلا
 «ةيروطاربهالا ةطلسلا اهتلوا يتلا ةقثلا بناجىلا «ةرادالا هذه تعتمتو .اهتحقل نادعب ةينامورلا

 ةرادالا رمغت ةكفدحم حور

 فش



 ةطلسلا ديبأتب تيظح تاءارجاو لامأب اهنع ريبعتللو اهتئيشم ضرفل لئاسولا نم مزاي امب

 يف هل مت « يرادا زاهحي  ىرخألا يه « معنت تايالولا تاموكح انيأر اذكهو . اهتدعاسمو
 نم نراكف . اهنم دب ال يثلا ةيرادالا تالهؤملاو « ةمزاللا رطاآلاو تاكالملا « هتاجرد عيمج
 « رخآلا وه « عضخي ناك اك «هيسوؤرم « بثك نع « بقاري نا ةيالو م اح لك ىلع بجوتملا
 ىلا ماقو . ةئاق داصرأو ةثوثبم نوبع نم هلوح امب « ةيزكرملا ةرادالا لبق نم « ىلعأ ةبقارم
 ام لكش ىلع اهب تراسو « ةرادالا لامعأ تمظننا « ةيلح ةيناويد بئاكمو رئاود يلاولا بناج
 « هلك اذه يف ماقلاو لاككلا دح غلب رمألا نا طق دحأل ودبيل نكي ملو . امور يف اهلاثما نم ماق
 . لبق نم هيلع ناك ام « ريثكب ًالاح نسحا يرادإلا عضولا نأب روعش عبجملا داس امنا

 يف ةماعلا ةرادالا قفارم نم نيماه نيقفرم يف اهروص عصنأ ىلع ةقيقحلا هذه تزرب
 . دالبلا يف يلاملا عضولاو لدعلا : امه « ةيروطاربمالا

 «تايرح نم تايدابلاهذه هب عتمتت تناك ام عضخأ يذلا ةيالولا ماح ةيدلبلا تاطلسلا قوف ماق
 يفرظنلا وتب يذلا وهف .ربكألا اهعجرمو ةسسيلقالا ةرادالا بطق ناكف.ةديازتم تاقبيضتو دويقل
 كلذ ثدحاك « ماحلا اهردصت يتلا توملاب ماكحألا ”ربقثيو « هيلع ضرعت يتلا ةيندملا اياضقلا مهأ
 اياعرلل ناك . حسملا ديسلا بلصي محلا ىلع قادص امدنع « ةيدوبيلا يلاو « يطنبلا سطاليبل

 مامانولثمبف ءاذه مهقحي نوكسمتي اوحار ام اذا امور يف ىهتك احم يرجت نأب تلا ينامورلا .
 . ةيئاضقلا اهتايحالص لك اعابت تدقف يتلا ةيبعشلا تائيحلاسلاجم ماما سيلو اهيف ءازجلا ةكمحم
 ةيوعرلا نولمحي مهفصوب هب اوعتمت يذلا قحلا اذه نم « نوريثك هريغو سلوب سيدقلا دافا دقو
 ماحدزا ىلا ٍضفي مل ةيوعرلا هذه نولمحي نم ددع رثاكت نا فيك لاستلل لاجم انهو . ةينامورلا
 ماكحلا ضعب نأب ضارتفالا وا « ةزيمتم ةصاخ تالاح دوجوب لاقي نا الإ «نيعادتملاب احلا هذه
 بان « « ابلغ » مكاحلا آلثم اهف . ريمضلا مهبنؤي وا مهصئارف دعترت نا نود مهتايحالص اوزواحت

 نم مغرلاب ةيئامورلا ةيوعرلا لمحي مهتم لتقب رمأي « شرعلا هئالتعا لبق « اينابسا يف روطاربمالا
 وه هارت مث«هل اييبر هميمستل رخآآ « لاع ضيبا بلص ىلع ىّلعيو «ةينامورلا هتيسنحي هجاجتحا

 هلاهال«ىلفسلا اينامرجيف هلثمو روطاربمالا بئان ىلع توملاب محي «اروطاربما حبصأ نا دعب“ هتاذ
 ضعب يفف «© نكي اهمو . طئاحلا ضرع هساّيلاب بريضف امور ىلا هتك احم عفر مرجم سائلا
 ناكملا يف ةمكاحلا يرجت نا ةفولأملا ةدعاقلا تناك « ءاركن ةحضاف ةميرجلا نوكت امدنع تالاحلا
 . ةميرجلا هف عقت يذلا

 مهارت اذلو . مايق ريخ ةيئاضقلا مهتابجاوب اوموقي نا ىلع نيينامورلا ةالولا لك صرح
 يف « سانلا رومأ يف رظنلاو لدعلل سلاجم نوميقيو « مهتيالو يف ةمظتنم ةيشيتفت تارود نورحي

 ريهاشمو نوناقلا لاجر مهأي نونيعتسي « هلك اذه يف مهو « اهب نورمي يتلا ةيسيئرلا ندملا لك
 ضعي تناكو . اهنم دب اال يتلا ةيئاضقلا تاقيقحتلا « ةلاكولاب وا « مهسفنأب نولوتيف « ءابقفلا
 يتلا ماكحألا ةعيبط تناكو . تاكاح اب موقي يمومح :بئان ءاضق لكلو ةيضقأ ىلا مسقت تايالولا

 ةلادعلا

 انش



 « ةفصنو ةهازن نم هب فصتي ام ىلعو ةردقم نم هبف ام ىلع ربكألا ليلدلا يه مكاحلا اهردصي
 . هيلا اهقيرط ةوشرلا دجتل طق لاجم كلانه نكي ملذا

 مهنمملا تح هنم دي ناك « ةيطابتعا اماكحا ردصُيف هسأر يضاقلا بكري نا نم رطخلاو
 يف « ةمالظلا بحاص ىلعف . هبلا ةيضق لك عفرب قحلا روطاربمالل ناك اك امور يف هتمكاحم بلطب

 ناكمإبف « ةيخشملا تايالولا يف اما . هسفن روطاربمالل هتمالظ عفرب نا «ةيروطاربمالا ثايالولا

 لوثملا امئاد لضفي ناك هنا الإ « خويشلا سلجت ماما وا روطاربمالا ماما هتن احم نسستلي نا لظنملا

 « مهسفنا ماكحلا نرا ىتح « نايحألا بلغأ فنأتست ماكحألا تناك لعفلابو . روطاربمالا ماما
 طاشنلا ىرن اذكهو . امور ىلا اهفانئتساب نوردابب « ام ةمضق ىف مهرماخي كش ىندأ ىدل اوناك

 اهل ةعباتلا ةيئاضقلا رئاودلا رفصا يفو «ةيزكرملا ةموكحلا يف أريثك مدتحي يئاضقلاو يقوقحلا

 ناك « نرناقلاو عيرشتلا ديحولا ردصملا حبصيل ممصلا يف عزني ناك يذلا روطاربمالاف .عسوتيو

 لمعلاو ةديدجلا تايرظنلاو تارورشلا هيضتقت امسح عيرشتلا اذه هيجوتل ةيبهذ ةصرف اهسنتغي

 ىلع « رثكألاب لب « بسحف املاطيأو امور ىلع سيل عفنلاب داع روطتلا اذهو . اهدسوت ىلع

 ممداديتساو محلا ىلع « ةنس دعب ةنس « نيبقاعتملا ماكحلا تمنع نم تناع ام تناع يتلا تايالولا :

 . اهتوردصي !وناك يتلا ماكحألا يف ْ

 ةمزام ثناك تايالولاف . ةلودلا يف ةيلاملا عضو سق اذه لثم ىلعو
 نم هل تضرعت امههو .اهليصاحمو اهدراوم نم ىفوالا مسقلا مدقتب

 بجوتي ناك اه ميدقت يف رمتست نا اهيلع ناك ةئجافم ثادحا :
 يهو «جاتلا كالم. لالغتساو ةرادا ىلوتيناك روطاربمالاف .ةكرتشملا تاجاحلا دسل هميدقت اهيلع
 فلأتت تناك « هذه جاتلا تاكلتمو .ةماعلا تاقفنلا نم ًايناج دسب اهبلخد ناك ةعساو تاكلتم
 نمو « اهباحصا ىلع تردص ةيسايس ماكحا رثإ يف ةلودلا اهترداص ةصاخ تاراقع نم « ًالصا
 نمو « امور يف موقلا ةارسس اهيلع ىرج ةداع يهو « روطاربمالل اهياحصا اهب ىصوأ تاكرت

 ةينامورلا ةلودلا ىلع ردتو «صاخ يراؤتسا ماظنل عضخت تناك يتلا « رصم اهنيب تايالو ضعب
 فيضن نا بحي «اذه ىلاو .ةعمتجم ىرخألا جاتلا تاكلتمم هردت تناك ام لك هتماخضب "نبي ايف
 ءاوسلا ىلع نيينامورلا اياعرلاو تايالولاناكس ىلع ضرفت' ةرشابم ريغ بئارضك ةافوتسملا موسرلا

 نم ]/ ه يأ « نيرشع نم دحاو ةبيرضب فرعت تاكرتلا ىلع ةبيرض مهدحو نولمحتي اوناك نيذلا '
 , 107 ةدواوممو ٠٠٠١ ٠١٠١ زواجتت ابتممق تناك يتلا براقألا دعابا ىلا بهذت يتلا تاكرتلا لصا
 دارفأل تاضيوعت مفدي ناك يذلا قودنصلا اذه <« يدنجلا قودنص »يذغت تناك ةبيرمضلا هذهو
 لثم هضرفل فسألا ضعبب رعشي سطسغوا ناكو . ةيركسعلا ةمدخلا نم مبفرص دنع شيجلا
 زايتمالا اذه « ةريشابملا بئارضلا نم ءافعإلا «يمصلا يف سمت اهنأل « نينطاوملا ىلع ةبيرشلا هذه

 نيب نتوافتلا رارمتسا : ةسلاملا

 ىرخالا تايالولاو ايلاطيإ

 ,ةشف رائيد عسر يواست ةينامور ةلمع سرتسسلا )١(

 نارا



 ةمدرضلا نع لزعمب اهدحو تيقب ةيلاطيالا تايالولا نأ ريغ . م .قاكال ماع ذنم هب اومتت يذلا

 ثعنمت ام لضفب كلذو « حتفلاب ابكالتما مت يتلا تايالولا ىلع عقت يتلا ةبيرضلا يهو ىربكلا
 ضرا هيجومب تربتعاذ «ةصاعلاب اهاواس يذلا ردبو 7/ةلنهبم « يلاطيالا قحلا » : زايتما نم هب

 وهو 17,0» 6 جانلا عربتب فرع ام ًاريخا انيلع ملط نا ثلن م انكهو . نيحتافلا

 هومدقي نا عملا ىلع « يمازلإ عربت لعفلاب هنا الإ « أدبمللا ثيح نم « يرايتخا عربت
 ثداوح عوقوك « ةصاخب تابسانم يف كلذو « ال ما ةيوعرلا نيلماح اوناكأ ءاوس « روطاربمالل

 رصتقا وا <« شرعلا هئالتعا دنع عربتلا اذه لثم ايلك اضفر سونايارت ضفر ام اذاف . ةراس ةماه

 ءايلاطيا نع هطقسأو ىرخألا تايالولا نم « عربتلا اذه فصن يضاقت ىلع نينوطنا روطاربمالا
 ناكمإلا يف ناك ةدجّتسملا تاءارجالا هذه نا ىلع ًاليلد اهذاختا نكمي ثداوح ضعب الإ «هذه امن

 نبا نا «تقبايأ الإ « ةاواسمو ًافاصنا رثكأ بئارضلا عيزوت يف ةقيرظ ىلا يضفت نا

 نكت / « ةرادالا وا ءاضقلا ماما ةاواسملاك « بئارعضلا ماما ةاواسملاف . ريغ ال ةيئادب تالواحم

 ددرتب متي ناك عضولا اذه لثم نم بارققالاف 2« كلذ نم ىهدأ وه امو . دعب تناح دق اهتعاس

 . ةيساسحلا ةديدشلا ةزاتمملا تاقبطلا حلاصم ساسم نم هبف امل لك

 يتلا ةحزرملا ةيلاملا ءابعألا هذه ًابيرقت اهدحو لمحتت تايالولا ترمتسا

 « ةلخادتم © ةبعشتم ةراداو « مثاد « بجَتل شيج مايق ةأطو اهداز
 . موي دعب اموي < دوعصلاو عافترالاب ةذهلأ روجأو تابترم اهل عف'دت'

 يلاملا راهدزالاو رسيلا نم ًادبع تفرع نا ةيروطاربمالل قبسي مل هنا انه ةظحالملاب ريدجلاو
 نم «كاذ ذا «دعت تناك تاعورشم ىلع ةعسب قفنت تحار دقف . كاذ ذا اهبلع رم يذلا دهعلاك

 حورصلاو ينامملاب اهتفرخزو امور نييزتو « فيلاكتلا ريثك مخف طالب ءاشناب كلذو < تايلاكلا

 . هحرمو هوو هشيع بابسأ نيمأتب « امور ناكس نع ايس الو 2« بعشلا نع هيفرتلاو « ةمخفلا
 ترا يفكي ذا « ديدجلا دبعلا هيلع راس يذلا ماظنلا رهوج اهاضتقا ةظهابلا فيلاكتلا هذهو

 بارطضالا بدي ىتح قافنالا يف فولأملا دحلا « آلثم نورينل ثدح اي « ام روطاربما زواحتتي

 يرككسعلا عضولا نا فيك «قبس اهف انيأر دقو .رسعلاو زجعلاب ىم'رت”و ةلودلا ةبلام يف ةلبلملاو

 ريسلل ةلودلا رطضت يتلا ريتقتلا ةسايس جئاتن نم « ةيداعلا تاقوألا يف «رثأتي ناك ةيروطاربمالا يف

 وا ةديدج بئارض ضرف نود لوحي ام « كاذ ذا نكي م هنا عم « نايحألا ضعب يف « اهملع

 نيذلا داسألا ىدل ةديدج حور روبظ ىلع عطاق ليلد اذه لك . ةميدقلا بئارضلا لدعم ةدايز

 وا هتنوشخم فورعملا تّمنعتملا « ينامورلا ةلودلا لجر مهنيب نم ىفتخا دقف . محلا ىلع اوبقاعت

 . دح دعبا ىلا هاياعر ةيهافر نيمأت ىلوألا ةجردلا يف همه كلم ةيلاثم نابعلل تزربو « هئافج

 يتلا ةيسايسلا مظنلا نم مهءاج ام عم ةنيلفلا كلاملا هذه نم « كشالو مع ءاج ةيلاثملا هذهو

 ةنيدمل مخفلا يجرراخلا رهظملاو « ةيشاحلاو « طالملاو «ةناطبلاك :لودلا هه 1” وام نع اهوستقا

 . ةكلمملا يسرك ًاضيا لب ىربكلا اهتدعاقو دالبلا ةصاع طقف سيل « تحبصا يتلا « امور

 ةيبئارضلا ةارادملا
 ةيابجلا موسر دمحوتو

 نورخا



 حورو فطعو ةياعر نم هنكي امب يحوي اك « ديسلا دنع مكحلا ةركفب يحوي ديدجلا اذه لك

 هيلع تراس يذلا يلاملا ماظنلا يحاون نم ةيحان نم رثكأ يف ربظت ةينيلهلا تارثؤملا هذهو

 ضرفت ةيروطاربمالا هذه تحاار « رصم ىلع اهترطيس تضرف نأ دعبف .ةينامورلا ةيروطاربمالا

 ىلع زكترت ةددعتم بئارضو « هجوملا داصتقالاو « راكتحالا : هساسأ ايداصتقا ماظن اهملع
 ةيروطاربمالل و« هيف اولفر يذلا ىنغلا اذه لثم ةسلاطبلل تنمأ يتلا «ةديدشلا ةبقارملاو «دادعتلا

 تحمس امسح رصم هل تعضخ يذلا يظنملا لالغتسالا اذهو . راضنلاب ًارماع اقودنص ةينامورلا

 تسدتقا دقف . ناكم لك يف هقببطت نكمي ل « اهبف دئاسلا يعاتجالا ماظنلاو « دالبلا دملاقت هب

 ةركف ًالثم كلذ نم . اهل ًاعفن هيف تأر ام لينلا يداو يف هب لومعملا ماظنلا نم ةيروطاربمالا
 ًامسمر تضرف اك « ةثاملا يف ١ لدعمب « جارحلا وا ينلعلا دازملاب تاعيبملا ىلع ةريشابملا ريغ بئارضلا

 بئارضلا ليصحت يف هتقبطو أدبملا اذهب لمعلا تعسوو قرلا عسب تاملمج ىلع ]| ؛ هرادقم

 . موسرلا ةيابجو

 « ةلودلا تذخا لببسلا اذه يفو . تاراقعلا ىلع ةبيرضلا يه ةرشابملا بئارضلا مأ لعلو

 كلانه ناك كلذك ,ةيروطا رصالل سم ةلينو (نيوثإاو روطاربصألا يع يتم يطسشوا ذنم

 ةحلصم تئشنأ < ليروا كرام دبع يفو . سوفنلا ددعل ءاصحإ ساسأ ىلع « قانعأ ةبيرض

 يف ءارجالا ةيعرم تناك قرطلا هذه لك . ديلاوملاب حيرصتلاب سانلا مازلإو ةيصخشلا لاوحألا
 لالخ «حرسملا نع تراوت نا دعب «بئارمفلا ةيابج بيلاسا 0 . كيعب دبع لدم رصم

 اذه ماماو .ةيوقلا نيراشعلاو ةابجلا تايعمج «نب”رمالا دالبلا اهنم تناع يتلا ةملهألا برحلا ةمزا

 ريغ بئارشضلاب صاخلا جارخلا ميزات « رمالا ءىداب يف « دمتعت ةلودلا تحار « ةيابجلا يف صققنلا

 نم ةايجحب تناعتسا اذلو جارخلا ميزات يهو <« رصم يف ةعبتملا ةقيرطلا تدمتعا مث « ةرشابملا
 ةلوهسل ةابجلا ءالؤه لمعل ريسيت كلذ يفو « ىلفسلا ةقبطلا نمو ىتح ةطسوتملا ةيعانجالا ةقبطلا

 .ءاضتقالا دنع اهميوقتو ةيزك رملا ةرادالا لبق نم مهلمع ةبقارم ةلوهسلو«ةبج نم سانلاب مهاصتأ
 « ةيدلملا ةرادالل اهلا اودهعو نيمزتلملاو نيدهعتملا نع اهبف اونغتسا دقف « ةرشابملا بئارضلا اما

 اهميلست يرجيل ةلصحلا غلابملا مالتساب راك نوفظوم فلكي ةيابجلا دعبو « اهينعب ام يف لك
 . لاملا تيمل

 «جارخلا ودهعتم اهاتا يتلا تاسالتخالاو تاباكترالا دبع رباد هيف عطقنا يذلا تقولا يفق
 نمفونصب نيلهألا مهقاهرإو ةالولاو ماكملا فرصت دوا انج ( أريثك "لق وا«كلذك هيفعطقنا
 .روطاربمالا مامأ ةرشابم نيلوؤسم«نييلام نيشتفم لبق نمةديدش ةبقارمل اوعضخا نا دعب ملاظملا
 1نوهيو لاملا تيب ىلا ةيروطاربمالا تايالولا نم اهنوبجت يتلا لاومالا مظعملاسراىلع اوربحأ يك

 لامعأ « بثك نع « نوبقارب نوشتفملا ناك « كلذك . روطاربمالل ةرشابم عضخي ناك يذلا

 اهسالو «اهباحصأ ىلع ةبت ةيترتملا بئارسضلاو موسرلا ليصحت نونمؤيو « ةيخيشملا تايالولا يف ةيابملا

 مروكل ١



 «نونّمؤي اوناك اك « يدنجلا قودنص ةحلصمل اهنواسريف « تاكرتلاو ثرالا ىلع ةضورفملا موسرلا

 0 صاخلا روطاربمالا قودنص ىلا ابلخدب نولسربو جاتلا كالما ةرادا 4 ىرخأ ةبج- نم

 نم اوناكف < املعلا تاجردلا يف اوناك نيذلا اما < رادليصخت ةبترب اوناك نويلاملا نوشتفملا
 تا ىت ةيعاتجالا ةقبطلا هذه ىرن اذكهو . هيلافشلا
 هذه نا الإ .ةلودلل ةقحتسملا لأومالاو بئارضلا ةيابج نم «فلاسلا يروبجلا ماظنلا يف هنمؤت
 ليكشت ىلع تأرط يتلا تاريبغتلا « ليلق دعب ىرنسو « دحلا اذه ىلا حصتل نكت م ةهباشملا
 ارنك يذلا رودلا يف ليدعتلا ىلا « ةرباع ةروصب ولو « انه ريشن نا يفكيو . هيلافشلا ةقبط
 «اوحبصأ لب « جارخلاو بئارضلا نيمأتل نيدبعتم مهنيد نم راتختل ةلودلا دعت ملف . هب نوموقي
 محم لجر ةمدخ يف « لامعا لاجر اوناك نأ دعب «لام يريدم « لقألا ىلع «ةيرظنلا ةبجولا نم
 مهتابجاوب نوموقي نييرادا نيفظوم <« رثكأف رثكا « اوحبصا مهنا يأ « اهوؤش ريديو ةلودلا

 دودج عدو

 تارينغتلا هذهل ًاديدش حايترا تايالولا ناكس حاترب نا < طق بيرغب سيل
 اوحارف « ةلودلا يف ةماعلا ةمدخلا نم عاطقلا اذه ىلع تأرط يتلا ةشهدملا

 يتلا« سطسغواو امور و ةدابع « ًآلثم اهنم « لئاسولا شب « روطاربمالل مهتطبغ نع نو ربعي

 .« ةيالولا تائيه سلاجم » مماب « دعب نم فرع ام ىلا اهب لافتحالا ىدأ

 : سلاجملا هذهي دارملاو . ةسيرقت ةروصب الا دوصقملا ىنعملا نع ربعي ال لمعتسملا ظفللاف

 يتلا ةيرادالا تايسقتلا هذه يف ةمئاقلا رضاوحلاو ندملا نيب نم نوراتخي نيبودنمل ةيونس تاعاتجا
 نم . لقأ وأ ديالو نم اك اناسار“ ايلباك جالو # انس لمقلا «فلتقتو ايتساسم نابلق

 نع نولثم هيف عمتجسف « نويل ةنيدم يف « ةنس لك دقعي' ناك يذلا « ايلاغ ١» سلجم ًالثم كلذ

 دارفألل نيلثملا ةرهمج مضت ةدحو فلؤي دحاولا سلجملا ناك اذكهو . ثالثلا ةّيلاغلا تايالولا
 « اهب فارتعالا ةرادالا ةحلصم نم ناك يتلا ةدحولا يهو « ندملا تايدلب قاطن جراخ نيعقاولا
 هذه دوجوب ملستلاو , كلذ ريغو ةيلاملا ةرادالاو ةطرشلاك : تامدخو عفانم نم امل هرفوت امل

 يتلا بوعشلل « اهتطلسو اهتوق ضعب نع امور لبق نم لزانت ةباثمب ناك اهب فارتعالاو سلاجلا
 قيرفتلاىلع لمعلا نع «لعفت نا اهتعاطتساب ناك اك « فكت نا « أشت مل يتلاو اهتدايسل اهتعضخأ
 ًاقفو « لثمي يذلا بعشلا دنع لكشتي ناك سلجلا اذهو . دست قرف :لئاقلا لثملاب المع « اهنيب
 ديزي ًاًماض لماع فلؤيو « يلالسلا وأ يرصنعلا هعقاو هيضتقي اهسحو « هدنع ةيعرملا ديلاقتلا

 . هطباور نم دشيو هتدحو نم

 لصأ نم نينثا نيرطق يف سلاجملا هذه لثم ربظي مل هنأ فيك انل رسفت تاذلاب ةركفلا هذهو
 . ايلاطياو رصم انه « ةيئامورلا ةيروطاربمالا اهنم فلأتت ىلا راطقالا

 هب' تماق يذلا موجها لعج ام اهترفوو « ةئاطلا اهدراوم ىلغ نماهل ناك دقف « ىلوألا اما
 ىأر « اذهلو . تاذلاب اهريصم ىلع ًاديدش ًارطخو « امل ديدبتلاب ائيلم امور ىلع ارئابويلك

 تايالولا سلاجم

 ىرش



 « ممصلا يف ةينامورلا ةيروطاربمالا ددبي ًارطخ اهيف موقت لتكت ةلواحم وأ ةدحو لك يف «نامورلا

 اهدنع ناك دقف ايلاطيا اما . ندملا نم ليلق ددع ىوس « كاذ ذا « اهيف موقي نكي مل هنا نعادع

 ناو ايسال «نييئامور اياعر اوناك اهيف ندملا ناكس نا ذا « سلاجلا هذه نم ريثكب لضفا وه ام

 تقئيناو اهيف تماق يتلا ةيزكرملا ةموكحلا هذه يف « لاثمو ةروص نسحا ىلع تزرب اهتدحو

 سلاجلا هذنه طاشن نم دحلل اهوعضو يتلا دومقلا كلذك انل رسفت ةيرظنلا هذهو . تاذلاب اهنم

 اهتعاطتساب نكي ملف . اهمايق دنع اه ددح- يذلا هاحتالا ريغ يف هجوبو اهلاعتسا ءاس نا ةمشخ

 اهتعهمو ايس ال « كرتشم دحاو فدحل اعم لمعتف «ديحوتلا وا فلاحتلا نم ايش اهنيب ايف مقث نا
 مهعاتجا نم رثكأ ينيدلا لافتحالا اذهب مهليشمتل اهوبدتنا نم فطاوع نع ريبعتلا يه ةيساسألا

 سلاجلا هذه كرتشملا رغصالا دودعملا « ةداسلا ءالؤه ناك اذكهو , مثرمأ لوو مهديس مركتل

 مثرماوا نرأل « هيلع مهام اوناك دقف . ةينامورلا ةيروطاربمالا ماوقاو بوعش فلتخم لثمت يتلا

 تناك اهعوضوم اوناك يتلا ةدابعلا نألو « ةلوذبملا دوبجلل فيلأت ةادأو ماجسنا رصنع تناك

 . اهسفن نع ريبعتلاب ال حمست يتلا ةديحولا ةفطاعلا

 « لق ةشخ الو اهبلع فوخ ال نا « نمزلا رم ىلع « ةينامورلا ةطلسلل حضتا امدنع هنا الإ

 سلاجلا هذه تاعاتجا ىلع ةعوضوملا تاقيسضتلاو دويقلا نم ففخت تحار « سلاجلا هذه نم

 سؤؤرتسلاجلا ميمج مساي ىلوتي يذلا نهاكلا نييعتو «روطاربمالا ةدابعب لافتحالاف .اهتاطاشنو

 ةيرادا ةمهم ةيأب اهيلا اودهعي ملف . دحوالا هفدهو عامتجالا ةياغ هدحو يقب « كرتشملا لافتحالا
 ام اذاف . ةكرتشملا ةعفنملا تاذ ةماعلا لافشالا ذيفنت وا « تايدلبلا نيب ًالثم بئارضلا عيزوتك
 .ةصاخم فورظ هتضتقاو هلا تعد ًاذوذش فلؤي ام ةردنلا نم يبف دهاوش ضعبب مدحا جتحا
 تبتنا ماح ةرادا نأشب مهرظن ةبجو نع بارعالاب نيبودنملا ءالؤه اوحمس نا ىلع اورصتقاف

 عوضوم ا اذه يف مبمساب لكتلل مهوبدتنا نم لبق نم اضيوفت اولمحم نا طريش ىلع « هكح ةدم

 ءانثلاب ًارارق « فورظلا هبضتقت امسح «كاذ ذا ذختي نا سلحملل قحي ناك « اذه ىلعو . تاذلاب
 ةبلاطمال امور ىلا رارق لاسراف الإو « هل لاش ةماقإ وأ « قباسلا احلل ركشلا هيجوتب وا
 . ءاضقلا ماما هتقحالمب وا ًاريسع ًاباسح هتبساحم؟

 ابنا الإ ةررحتم ةعزن نع « كش الو « مني امنا يناثلا نرقلا ذنم روابتو زرب يذلا جهنلا اذهو
 ًاديعب عقاولا ءرملا زواجت امبرلو . دعب ليوط تقول ةتوبكم ةتفاخ ىقبتسو ةةددرتم لازت ام
 ميش زورب وأ عواط ىلع ًاليلدكلسملا اذه نم ذختي نا لواح ام اذا «بارغتسالل وعدت ةروصبو
 وا ةريسعلا ةيساحملا هذ سهو . رطاخلا يف رم ليت ماظنل ةتهاب ةروص لقن ل نا « ةيزكرملا نم
 سأر ىلع لمعي يذلا محلا نا ذا « ةيسككع ةروصب الإ يتأي ال يعاملا محلا اذه ىرحالاب
 « اهسمط نكمي ال يتلا ةحضافلا تالاحلا يف الإ « هفلس ىلع رفول ةليسو نم رثكأ هيدل ةرادالا
 اهارجم ذخأت وا عقت نا نككمي ال هتك احم نا ريغ . ةيمسر ةروصب هيلا موللا هيجوتب ريقحت ةناهإ
 «تامواعملا نم ديزملا مزاتسيو همهي رمآلا ناةحلصملا نمىأر اذاف .كلذب روطاربمالا حمس اذا الإ

 نووثز



 ل 0
 نمو « نيصرلا لدجلاو ةلوادمال سلجم ىلا لوحنت نا حصي ال ساسالا يف ةينيد ةئمه نا « رمآلا
 مهئامحالصو مهتالهؤم يف عطقت نا لبق « اهعيودنم نيدعت ىلا دمعت ندملا روصتن نا بعصلا

 قاطن يف « رخنآ قاطن ىلع امنا «كلذ عم تفرع' ةيررحتلا ةعزنلا هذه
 ةيرظن ةيأ نع قثينت ل ةعزن يهو « ةينامورلا ةيوعرلاب ةعتمتملا ةنيدملا
 ةيعيبطقوةح نمناسنالل اموةاواسملاو ةيرحلا لوح ةيقوقح وأ ةيفسلف

 نضننلاو < .ةيافلاو مياظلا يدام اهضعب 6 ةئمي ةيلم تارايتعا ةعزنلا هذبب ىحوأ دقف . ىرخا

 .ىمسأو ىلعأ ديعص ىلعو «عفرا ىوتسم ىلع رخآلا

 « نكمملاو هحوالا لب ال « لثمألا راطإلا ةنيدملا يف اوأر « مهلبق قيرغالاك نامورلاف

 ليبسلا مطق ىلع ,«لبق نم ةسلاطبلا صرح اك اوصرحو « اهيف راحبتسالاو ةراضحلا ىلع حاتفنالل

 ةيرصملا تاظفاحلا يث ندملا تابماق « كلذ عمو . الإ سيل « جاتنالل بعشلاو <« تماصلا

 رمألا ووذ لواحي ل ءيطب روطت نم هل تباجتسا ام لضفب « ايحيردت تلاحتسا « اهرضاوحو
 ريغ يف اما . ةينامورلا ةيوعرلاب ةعتمتملا ندملا عضو نم بيرق عضو ىلا « هنم دحلاو هتمواقم

 تصرح دقف .ةنيدملا يف ةايحلا بابسأب ذخالا ىلع مهبغرتو نيلهألا عجشت ةيروطاربمالاف «
 هيشي ام قلخ ىلع تصرح اي « هيلع رارمتسالاو ندملا هذه عضو ىلع ةظفاحملا ىلع هاك صرحلا
 فنا معيطتست يذلا هوجولا ددعتملا رودلا اذه بناج ىلاف . افورعم نكي ل ثيح عضولا اذه

 دقف“ هطيسبتو هليصفتيف دارطتسالا انه دون ال رود وهو« عضولا اذه لثم عتمتت يتلا ندملا < هيدؤت

 نم اهررحي ذا « اهتايلوؤسم نم ففخو ةيزك رملا ةرادالا ةمب ًاريثك لبسي نا هنأش نم ناك
 كرتت نآل دادعتسا متأ ىلع تناك ةلودلاف . اهب صبرتت نا اهبلع ناك بعاتمو تاهمو تابجاو

 هل مت نكي مل « ديدجلا ديعلاو امس ال « قفألا ةدودحلا ةيداعلا رومألا ةطاعم « نيلهؤملا اهاباعرل

 . ةرادالاب عالطضالل ءافكالا نوفظوملا « هتوارطل « دعب

 ةيدلب تايسقت قاطن يفو « ًادودحم يرادالا لالقتسالا اذه ىقبي نا « عبطلاب 4 دب ال ناكو

 ديدحت هنيعب وه اذه . ةحلسم ةروث دّوأب ضوبنلا نع زجعت « ةطسوتم ًاردان « مجحلا ةريغص

 « ةينامورلا ةيوعرلاب عتمتت « اهبف ةنيدم ٠١ نم رثكأ ءاشنا نكمي ال يتلا دالبلا يفف . ةنيدملا
 رطضت تناك ةئيطبلا ندملا ليمحت ةكرح ثيح «رصيق دي ىلع اهحتف مق يتلا الثم ايلاغ ةعطاقمك
 «هبايسأب دخالاو يراضحلا روطتلا ىفق ©« ةدحاولا ةليدمال ةيفارغجلا ةرئادلا عسس وأ ىلا ةرادالا

 «كلذك .يرادالا اهلالقتساب ةعتمتملا ندملا ىوتسم ىلا تعفر نا متعت مل ةيندم تاعمتجم ن وكي

 «© تدج'وو تماق ائيا « ندملا هذه ةرادا حبصتل ْذختت تناك لئاسولا لك نا اضيا حضاولا نم

 ةيلحلا ةرادالا
 اهيلع تماق ىلا ءىدايملاو

 اان



 نييطارقوتسرالا ةقبطك « اببلا حاترتو امورل ةقثلا يحرت ةيراضحو ةيعامتجا رصانع يدبا يف
 اياعرو « ةعطاقملا يف أشنت تابارطضا ةيأ ثبكل دادعتسا ىلع ًامود دونجو 6 كير رسزولاو

 « ماظنلا اوفلأ نيدعاقتم دونجو « ثيدح دبع نفف الإو « مهتيوعر يف دبعلا يميدق نيينامور

 اوذخأ « دالبلا يف نييلصأ ناكس وا « ةطلسلل ءالولا ىلع اوماقأو « طابقنالا حور ىلع اوباشو

 هذه رشنل ةموكحلا عم نراعتلا بوجوب نيقبلا نم دشا ىلع مهو « ةيتامورلا ةيراضحلا لثثملاب

 بابسأب فخالا بوجوب يعاولا نطاوملا ىلع بترتملا بجاولاب مهنم اسسحت « تاذلاب لثكملا
 اهومدخ ءافكأ نييراداب ةيروطاربمالا "دمأ انيعم ةيدلبلا ةرادإلا ثحبصا اذكهو . نيدمتلا

 انب هه رع تهارم نم اورأ اع« ةفطرلا مهبل ءانثأ « اونهربو « ةقداص تامدخ
 تناك ةيزكرملا ةطلسلا نا « اضبا حضاولا نم كلذك .اهب نوسرمتيو ةرادالا لامعاىلع نوبردتي

 لوحتل كلذو « يرادالا لالقتسالا ضعبب ةمعانلا ةعامتجالا ايالخلا هذه ةديدش ةبقارم سرامت

 « جوعلا اهنم م”وقتلو ىضوفلا ىلا اهرومأ قالزنا نود لوحتل وأ « اهدرمت وا اهضاقتنا ىرود

 . هفارحتا دنع هاجتالا محصتو

 ىلع مالكلاب يقلتل نكت مل يتلاو ةزرتحلا ةيروطاربمالا ةرادالا ىلع ليوعتلا ناكمإلاب ناكو

 نم ةاحوتسملاو «ةطلسلاب روعشلا مم نع ةرداصلا تاريذحتلا رمأب نوابنتل نكت م يتلاو هنهاوع

 عاطقلا يف ةيرادالا اهتامحالص ضعب نع ندملا هذهل لزانتلاب ىفرتف « ةيقولسلا ةلودلا تافرصت

 باسألا دنعتلازنو ايسآ يف ىنودقملا ردنكسالا ءافلخةسابس وذح ةيروطاربمالا“ تذحف .يلحلا ١

 ملاقا يفو 2« بحرا قاطن ىلع ةديدجلا مهتسايس اوقبطف « كولملا ءالوه اهدنع لزن يتلا ابهتاذ

 هذه نم مهل ةعباتلا كالمألا ةراداب « ةيئانثتسا ةروصبو « طقف نيظفتح «ريثكب عسوا راطقاو

 تحبصأل «لماكلا اهادم ذخأتنا ةب هرجتلا هذهل ضّسْق واف .ايرادا ةلقتسملا هيش ةعاتجالا ايالخلا
 ةعتمتم © ضعب نم ًاضعب ةرواجتم تادحو نم تاقلحلا ةلصتم ةكسش نع ةرابع ةيرؤطاربمالا

 ام لك يف اهدوبج نيب ماجسنالاو قيسنتلا نيمأتو اههبجرت ىلع ةيزك رملا ةرادالا لمعت « ةيرحب
 ةلواحلا هذه نا ريغ . ةيروطاربمالا نع عافذلا بابسا نيمأتو « ةماعلا ةحلصملا ةمدخل لوؤي

 . اهاوس نم اهزيبحتو اهقيق# ىلا برقأ تناك يتلا ةينوطنالا ةرسالا دبع يف ىتح ابلكأ تزت مل

 نكي م هراشتناو ماظنلا اذه ممعتف . ىرخأ ًاضارغا دعب ابف مدخي ةنيدملا مظنت حار مث نمو

 اهتحلصمو اهتمدخ. يف امام كلذ سكع ىلع ءاج لب « ةيروطاربمالا ددهي ًارطخ نوكيل
 تاودب نم ةو'دب «ىرخأ ةبج نم < نكي ملا « ابيف ةيبدالا ةدحولا نم برقي ءيشل أيه هنآل
 هقيبطت ةيفيكو هموهفم يف « تايدلملل يرادالا لالقتسالا اذه زواحت دقف . ةدبتسم ةقزن ةطلس

 . ةمدمصلا اهتاناكماو ندملا هذه تاقاط « هيلع اورج يذلا هجولا ىلع

 . اهتاسسؤمو ةيدلبلا مظنلا « ديعب دبع ذنم « يقيرغالا قرشلا ندم تفرع
 فرتعت تناك يتلاندملا يف امور هتعبشتا يذلا زارطلل ًاقباطم ابلمكشت ءاج دقف

 أولصوت دققف «ماكحلاب قلعتت «اهتاليصفت يف ةيضرع ةديدع تافرافم نم مغرلابو . ةيوعرلا قح اهل

 ةيدلبلا تاسسوملا

 سول



 . عيجلا نيب كرتشم دحاو جذوم ىلا « رسيب كلذ عم

 يف « اهتمبم ةنيدملا يف نينطاوملل ةيلوا ةئيه « هيلع تلمتشا اهف تايظنتلا هذه تلمتشا
 دعب « ةيدلملا ةرادا اهضتقت يتلا تارارقلا ذاختاو « نييرادالا نيفظوملا نيمعت « ىلوالا ةجردلا
 اهنم دحاولا ميو « ةيرايتخالا سلاجم « ةئيهلا هذه بناج ىلا تضض كلذك . اهتشقانمو اهلحي
 اهمضتقي يتلا تايصوتلاو تاداشرالاو تابيجوتلاب مديوزتو نيفظوملا ةبقارم هتمبم < وضع ةلام

 نرافظوم اهيلع موقي فئاظولا نم ًاددع تايظنتلا هذه تنمضت كلذك . ةرادالا ريس نسح

 امهنيب ةجرد ىلعالا ناكو . ةيرخفلا بتارملا مس يف ًاعابت ناج ردتيو « ةنس لك يف نابختنس

 مهتاجرد بسح « ةدلبلا خوبشل « لصفم لودج دادعاب « تاونس سمخ لك ةياهن يف « فتلكُتي
 ةنيدملا نرابعا ىرخأ ةحئال ف ركذت اك « ىمادقلا نيفظوملا ءامسأ هبف ركذت « مهبتارمو

 . نيزرابلا ابهوجوو

 نم هل تعضخ ام نا الإ . ىرخأو ةنيدم نيب ًاتوافت يفخت تناك سلاجملاو تاثيهلا هذه لك

 . ًاريبك اسناجت اهنيب دجوأ < اهجوم ما ناك ايوفع « ةموكحلا لبق نم جودزم روطت

 فالتخاو نّيب توافت نم اهنيب ام ىلع « تاذلاب ندملا هذه عضو لوانت ام روطتلا اذه نم
 اهنم رغنآلا ضعبلا مظتني ناك « هتئيشملو دبتسملا ماحلا ةدارال اعضاخ اهضعب ناك انيبف . رهاظ
 قحي « اهتدقع يتلا ةقباسلا تادهاعملاو قيثاوملا لضفب < معنتو داحتالا وا فلاحتلا نم ءيش

 و . ةيركسعلاو ةسابسلا رومألا يف اًمالو ىلع ةظفاحملا ةطيرسش « يرادالا اهلالقتساب عتمتلا
 « ةيدلبلا » وأ « ةرمعتسملا » ماظن ىلع ناكأ ًاءاوس « ديحوتلا ىلا « دج'وو ماق اميا «خزن عضولا
 . « ينامورلا قحلا» « تالاحلا نسحا يف « وا“ « ينيتاللا قحلا ١ بجومب وا « ل ككردع

 هذه لثم نم هعبتلسا امو عضولا اذه لثمب اهيلع ماعنإلا « روطاربمالا نم سمتلت ندملا تحارو

 «ينطاوملل ةريبك ةدئافو ديكأ حبر نم كلذ يف امل كاهتلاصأ نم ائيش هعم ثدقف ناو « قوقحلا
 نومعني نونطاوملا مبصيف « ةينامورلا ةيوعرلا « ةيئاقلت ةروصبو « ربكأ دادعاب « نوبستكي ذا
 روطاربمالا هاطعا يذلا «ربكألا» ينيتاللا ىتلاب « اهخويش سلجم معني اك «فولأملا ينيتاللا قحلاب

 : ةينامورلا قوقحلا لك نينطاوملا ةربمجو « سونايرده

 هبابسأب امور تذخأ نا دعب هنم دب نكي مل يذلا روطتلا وأ لدبتلا اذهل يناثلا هجولا امأ
 ىلع اهرارمتسا عم «'ةيئادبلا ةيهلا « لابخ وأ فيط هبش لاحأ هناف « ةيروطاربمالا علطم ذنم
 نا دعب « ةيحالص لك نم اهد”رحي ةيرايتخالا سلجم حار كلذك . اهتداع فولأنك اهتاعاتجا دقع
 يف « ةداعلا ترجو . « يملإلا ماظنلا » : آلثم اهنم « اهانسأو اهالعا ىنكلاو باقلألا نم ذخأ
 « لاملا نم غلبمب « ةيدلبلا قودنصل عربتلاب « اهسرككي يمسر صن ءاج ةداع يهو < رككبم دبع

 .ةيئك احلاوا ةيرامتخالا سلجم ةيوضع وأ«تونبكلاك : ةبتر يف نيبعت وأ ةيقرتب ءرملا ىظحي امدنع

 اذكهو . ءاخسلاو عربتلايف سفانتلل « رغصألا نطولا ٍةبخمب نورقملا روهظلا بحب اعد ام ًاريثكو

 اهتياعرو ةلببنلا رسالا ةياعر ثحت «ةنيدملا يف ةيزاوجروبلاةقبطلا يديأ ىلا ةيدلبلا ةرادالا تلآ

 مبو



 «ةرادالا نع ةديعب ًامود تناك دقف < ىطسولا تاقبطلا امأ , دج نع بأ ةثراوتملا ديلاقتلل اقفو
 "ينعم لك « نيمدعملاو ءارقفلا دنع دقف يذلا قحلا اذه « ةنيدملا يف ةيوعرلا قحي ظحت /ابنأل
 , ءارثالا قيرط نع هتاحرد اعطاق « يعاتجالا مسلا يف مهنم دحاولا جردتي ملام < لولدمو

 حماستلاب رهاظتت نا « هذه ةلاحلاو « ةيزكرملا ةرادالا ةعاطتساب ناك

 ماهملاولامعالا نم ةفئاط ةيلحلا ةيدلبلا تاطلسلل كرتت يهف : زواجتلاو
 « اهتنايصو ةيدلبلا ةينبألا دييشتو « ةلادعلا بابسأ نيمأتو « ماظنلا ىلع ةظفاحلاك « ةريغصلا
 ىتح « ةنيدملا ةنزاوم مظنتو « ةيدلبلا كالمالا ةرادإو « ةينيدلا سوقطلاو ةدابعلا روما مظنتو
 ابقح ظفتحت نا تفرع دقو . كلذ ريغو « ةلودلل ةدئاعلا ةرشامملا بئارضلاو موسرلا ةيامجو

 « رثكصأف رثكا هسرامتو « ةبسانم لك يف قحلا اذه سرامت ناو ةنيدملا نووشب لغدتلا يف

 . مسوا ةروصيو

 « هادص ددرتي فيرصلاو كوكشلا ضعب نم مغرلابو « نيقيرفلا ىفر ماظنلا اذه لان دقف
 ام ًاريثك «ماظنلا اذه لضفبف . ءاقبلاو شبعلا لباق ماظن هنا عيمجلل ادب دقف « ةئيفلا دعب ةنيفلا
 يدام راطا يف زريتف حورصلاو ينامملا دشت نأ تفرع اك 6 رهدزت نا ةديدع ندم تعاطتسا

 ةقيطلا تعاطتسا ةميظع تاحاجن ققحبل يراضحلا ليثمتلا مامأ لاجلا حسفأ هنا اك < مخف
 فتنرا ةرطابالا فرع « ماظنلا اذه لضفيو . ةيئامورلا ةيوعرلاب معنت نا اهعم ةيزاوجروبلا
 نيفظوملا نم هيلا ةجاحي مه ام « ةينامورلا ةينطاوملاب دبعلا يثيدحلا نينطاوملا نيب نم اوراتخي
 ضرفي هئيع ماظنلا اذهو . ةعساولا ةبرحتلاو « ءالولا قدصو « ةناصرلاب اوفصتا نيذلا نييرادالا

 دادعتسا ىلع دبا يه «زكارمو بتارم نم هب عتمتت ام يهابت' ةيالولا يف ةراتخ ةيلقأ دوجو
 هيف تأر تقو ءاج نا ىلا « لاملاو تقولا نم امل مزاي ام صيصختو ةيدلبلا نووشلاب مايهالل
 قوفي اهبن يذلا مرثغلا نا تنسبت نا دعب « المع حرسم نع ىراوتت نأ ةزيمتملا ةيلقألا هذه
 صقنلادس عيطتست ال اهنا اهل ربظ ام «ةعاملا نيب اهتلزنمو قفتي ال ممغ' وهودب معنت يذلا مئنغلا

 ترطضاةرادالانا ًادج حجارلا نمو . تابوعصلا تماقنا متعت مل اذكهو .اهتورث ىلع أرط يذلا

 لعلو . مهاضر ريغبو مهنع ابصغ « ةيرايتخالا سلاجم ءاضعأ نيبعت ىلا «سونايارت دهع يف ىتح
 ةابجلا لاومألا زجع وهو « ةينوطنألا ةرسألا دبع يف عقو ام ؛ ىكتأو اذه نم ىهدأ وه ام
 ءاينغأ ضعب ءاخسف .ندملا نم ريبك ددع هيلع راس يذلا يضرلا شيعلا تاقفن ةيطغت نع ايلحم
 امل تادعاسملا نوقدقي ةرطابألا حارف © زجعلا دس عطتسي مل يمتاحلا مهمركو نينطاوملا
 دعبأ ىلا باهزلل اورطضاذا ىلا « اهبلع ةقحتسملا بئارضلا تارخأتم نع ندملا هذه نولزانتيو
 يفو « نيبودنم نيبعتب كلذو « ىقبأو. ىوقأ لكشب مث « لوا ةّبنآ  ةيدرف ةروصب « اذه نم

 نزاوتلا قيقحت ةنغب « ظهعاماهن ةملام يشتفم قيرغالا دنعو ©« (مه:امانو نيضوقم | وعم برغلا

 . لاوزلاب تايدلبلا هذه لالقتسا ذخأ اذكهو . فورصملاو لوخدملا نيب

 ةمزألا مدير 5 رادالا ريس

 ىلإ



 ةصالخلا

 تسدال يتلا لاوحالاو عاضوألا نم ءيش قبي مل نينرقلا نيذه ءاهتنا دنع

 . ةيروطاربمالا يف ةيرادالاو ةيسايسلا ةاسحلا

 . رظنلل اهرقأو تاروطتلا هذه زربا امه « هل يلملا ماظنلا لولحو ةيروبملا دبع لاوزف

 . هتيمهأو هنأث نم صاقتنالا وا لدبتلا اذه لهاجت ءرملا لواحي نا يأرلا يف لطخلاو ةطلاغملا نمف

 عقاولا نم ليلقف .اضيا ناهذألاو سوقتلا يف لب «بسعف جراخلا ف سيل هادص ةدرت ريبغتلا اذهو

 ذخألا رمتسي يكلو , ةيمسرلا زومرلاو تاحالطصالاو ريباعتلا ءارو امود نكي يجول وكيسلا

 مهناجاو ساسنلا داقثعا مهامعا تمدص اك مبكو اس مدص ام ً؟ريثك ةرطابا دبع يف روطتلا اذهب

 ىلع ديدج ءيش "لطأ نوكي نا دب ال « ةحلآلا راسم مهن او « رشبلا ةلبج قوف ةلّمجم نم مهنا

 «ةلودلا وه هاودجو هترورض لهاجت وا هئاركن ا ديدجلا ءيشلا اذهو . ملاعلا

 نّمؤت كا عميطتست ؛« تراوتو تلاز يتلا ةطلسلا سكعب « ةردقلا عامجو ةقاطلا عامج اهل ةلود

 اهنوصتو نمالا بابسا ىلع ظفاحتو «ضعب ىلا اضعب يئامورلا ملاعلا دشت ةيبدا ةدحول ىندألا دحلا

 عزوت ناو « اههايكح نع عافدلل مزاي ام هنم دمتست فيك فرعتو «نيعماطلاو نيثباعلا ثبع نم

 نم اهل ةلود لوقلا زجومو « رخنالا قهزت وا اقيرف قهرت نا نود « ةيوسلاو لدعلاب بئارضلا

 مظنت اهققح يتلا تاحاجنلا تراس دقو . بيتر « لماش شيعلا نم طن ةعاشا نّمؤي ام ةطلسلا
 مهف يرمعل نكمي ال ثيحب ةيكّلملا ةطلسلا اهتققح يتلا تاحاجنلا عم بنج ىلا ابنج ةلودلا هذه

 .لاعفناو لعافت نم اهنيب امل « كلت نود هذه

 لثميدؤتينلا ةلودلاهذهلثم قيقحتل يروبملا ماظنلا نود «ةيرظنلا ةبجولا نم«لوحي ام سيل

 هذه لثم قبقحت نم نكمتت مل ةيروهملا نا وه هبف ءارم ال يذلا تباثلا رمالاو . تامدخلا هذه

 , كلذ عاطتسا اهدعب ءاج يذلا دبعلا نا عم « ةلودلا

 رارقتسالا اهل نمؤت نا تفرع ىتلا ةيزكرملا اهتاسسؤمو « ابمظن اهل تناك ةديدجلا ةلودلاف

 نرا روطاربمالا فرع يتلا ةيميلقالا اهمظن اهل تناك اي « روطاربمالا صخش نع لزعمب ءاقبلاو
 ىلع « اوتلحت نيذلا اهؤاربشو نويرادالا اهوفظوم امل ناكو « هبجروي ناو طاشنلا ابنم بقارب
 تناك ىتلا ةيعاتجالا تاقبطلا نم زوفت نا تفرع اه:أل « ةيرورضلا تارابملاو ةهازنلاب «لامجإلا
 تحارف «اهيابسأب تذخا يتلا بيلاسألاو جهانلل صالخالاب « نيفظوملا ءالؤم اهنيب نم يفطصت
 . عيملا ةحلصمل اهقبطت

 مل طوريشم نم وهو « هلك اذهل انت ةيلاطيالاو ةينامورلا اهتايرح نم ًايلاغ دالبلا تعفد دقف
 عيمج يف مهراشتناو نيينامورلا نينطاوملا ددع دايدزا لعج دقف . هنع صيحم الو هنم هب نكي

 خويشلا سلجم اما , ةيرخسلاو ءزبلل وعدي ارما ةيدلبلا سلاجملا دوجو « ينامورلا ماعلا فارطا

 ماكح هتطساوب نمؤيل اعضو دعسا نكي ملف « شيجلا يف طابضنالا حور ىلع ظافحلا هزجغا يذلا

 تالكشملا هذه عم ةيندملا ةرادالا ريس نسح  مهلطخت ىلحت ام ًاريثك  ةنس لك مهبختني

 سما اهتيرولطاربماو امور -؟؟

 ةلردلا ءانبو يلملا ماظنلا



 نا ةيليثمتلا سلاجلا هذه "دب ال ناك تلا ةئامكلا ىضوفلاف . هليبس ضرتعت تناك ىلا ةصيوعلا
 رثكأ ناك اذلو . صاخلا عضاوتملا رودلا تاذ ةيميلقالا سلاجلا هذه يف اهءادتبا دبشت م « اهقلخت
 . يكلم ماظن ىلا راصي نا رومألل طساو ةيلاعف

 اماما .رثكأف رثكا همف لاقيالاو هيلع لابقإلل اورطضاو «ماظنلا اذه لثم لعفلاب مءاج دقو
 ريس نسحل ديدهت هنم لطأ رطخ لك نا ىلع لدف « يرادالا تايدلبلا لالقتسا ىلع ريمغت نم أرط
 ماسسرتو ةيروطاربمالا ةطلسلل ديطوت ةيوفع ةروصب هبقعأ «ةلودلل ةيزكرملا ةرادالاو محلا ةادا
 م ول دالبلا يف هققحي نا ماظنلا اذه ناكماب ناك يذلا مدقتلانيبتي نا عيطتسي نمف . سوفنلا يف اه
 ؟ ةئحافم تام زأ همدصت



 ىتاذثثإ) لسهزتل)

 ةيعامتجالاو ةيداصنقالا ةاجلا

 ةيداصتقالا اهتدحولا ىندا دح ققحتي ملام لمتكت نا ةلودلا يف ةيبدالا ةدحولل نكمي ال

 هذه لثم قيقحت ليبس يف ائيش لعفت م اهنا سيل ةيروبجلاف . اميمج اهفارطا نيب دشت ةيعاتجالاو
 امور تاجاح عابشال فرصنا اهمه لج نا ذا « يوفع روبظل فورظلا اهل ءيبت ل لب « ةدحولا

 اهب عشمتي يتلا عفانملا « اهنم ىضر ريغب ابلاغ «نييلاطيالل رفوت نالاو « بلسلاو ببنلاب ةريثابملا
 اما .ينامورلا نطاوملا هبف معني يذلا قوقحلا مضولل م"دعت نا نود «ةئيدملا ناكس نم نونطاوملا

 ةدشان «اهضارغال ةكردم «ةبعاو ةدارا ريثأت ثحت «ةيروطاربمالا عم كلذ ريغ ىلع مت دقف رمالا

 ةيروطاربمالا عضو هل عضخ يذلا روطتلا اذه لضفب « ىرخا ةبج نمو « ةبج نم « اهفادهال

 « ينامورلا مالسلا » : ًالعف « ناك تاريبغتلا هذه مأو .بابسألا هل ءيبت نا تفرع نأ دعب ماعلا
 « تاباكترالا رباد عاطقنا تاريبغتلا هذه بحص دقو . ةينامورلا تايالولا يف ةرادالا ماظتناو
 هنا حيحص . تازايتمالا باحصا نم ةليئض ةيلقا حلاصل طرفملا تايالولا هذه راؤتسا فقوتو

 سانلا نم ةئفو تاعطاقم ضعب يف ترصحنا ةديدجلا ةلودلا يف تازايتمالا هذه نم ءيش يقب

 عضو نع ءالؤه عضو زيمي ناك يذلا قرافلا نا الا . تاقبطلاو قطانملا هذه نم اهريغ ىلع تزيق

 باحصا ءاقتنا ائيب «سوفنلاو بواقلا يف ةئيغضلاو دسحلا ثعبيو ظئافحلا ريثيل نكي مل « كئلوا

 دعاوقل اقفوو «بحرا لكشبو «عسوا ةروصب متي ذا «دارفالاب لصتي اهف هلقا «تاقبطلا هذه
 يتايح زارط « يعاتجالاو يداصتقالا نيلقحلا يف « ايندلا ىلع ”لطأ اذكهو . ةديدج لوصاو

 هجئاتن نمو عضولا اذه بابسأ نم ناكو .قرعاو ضرالا يفخسر نأ ثبلي مو معو عاش «ديدج
 نم هب عتمتت تناك ام ضعب ىلع ةظفاحم تيقبو ةاواسملا مذق ىلع هيف كراشت م امور نا ضيا
 ءازجالا نيب ماجسنالا نموت ةصاع رود ريغ هيف امهرود نوكي الا تلوع اهنا الا « تازايتما

 . ةيوسلاب لدعلا اهنمب يرحتو ةموقملا

 داصتقالا ١

 قالطنالاب «نيئرقلا نيذه لالخ 2 تزيق ةيداصتقالا ةايحلا نا وه )2 عيمم لا داس يذلا روعشلاو

 لدابتلا كباشتو « ايلاطيا مجن لوف” : ةروصلا يف دوس طقن « يرمعل « كلانه . راهدزالاو

 ناك



 عضولا هيلع ناك ام يف رارقتسالا مدعو < بوغرملا نزاوتلا نم ءيش نيمأتل هنم دب ال ام ءاطعلاو

 سانلا رعشتسا يتلا ةيلاطيالا ةمزالاو 2« نآلل ددبم ءيش ثدحي مل هنا الا . بطعلا ةعرس نم

 داسف . ءاودلا عئتما اماذا « امل يتقو فّتطلم' داجيا نكما « اهتأطو لقثو ابعوقو برق

 ماع روعش عولطب لوقلا ًازئاج حبصا ثيحي «يناثلا نرقلا نمربكالا مسقلا نائئمطالاو ءودحلا
 . حامترالاو ىضرلاب

 « ةيروطاربمالا ةرادالل هلك اذه يف لضفلا نوزعب دبعلا ورصاعم حار

 قاوبا هب خفنت ام نوددرب امنا كلذ يف مهو «مهسفنا ةرطابالل امس الو

 «ةروادملاب الا مهيلا كلذ وزعن نا عيطتسن ال اننا الا . ةيمسرلا ةواعدلا

 « ةيداصتقا ةسايس قيبطت نم ًاريثك اوزرتحا دقف . ةيرادالاو ةيبرحلا مهتسايسل ةيعرق ةجيتن
 روما يف اولخدتي الا هنوجري ارناك ام ريخ لعلو . ةيداصتقا ةفسلف عضو نم ايسالو

 لثمب سرمتلل اومغرأ ارناك امو . لوصاو ملعب اهتجلاعمل ةلمحلا ممتزوعا ام ًاريثك تاعوضومو
 شيجلا نيوّتو © امور نيومت نيمأت : امه نيتببصع نيتيضق ةبجاوم مرارطضا الول رومآلا هذه

 0100000 . يفنامورلا

 : مهسجن | وهو ماكتمللا مونع
 شياو امور

 اميف ًاريثكم اونيابتو نوخرؤملا فلتخا « ةرابج ةمخض ةنيدم « كاذ ذا « امور تناك دقف

 طكرف دقف . ايبلع داتعالا حصي يتلا ةنيكرلا رداصملا ةلقل كلذو « اهئاكس ددع لوح « مهئيب

 برغم نكي ل وراك لوقلا نيب « ةلرملا ءام قام هدع ا هدو عناب عادوا يشع
 ريبك جتنتل نكت مل  ةمصاعلا اهب رمعت يتلا ةربمجلا ريهاجلا هذبف « رمالا نم نكي اهمو . طق
 دسل ةيودي تاعونصم ضعب ىلع اهبف ةلماملا ديلا طاشن رصتقا دقف . ديعب دبع ذنم « رمأ
 ىلا يهو . ضوع وأ ليدب يأ نود « لوكأ « كلبتسم ءيش لك لبق ةنيدملاف . ةيلحلا تاجاحلا
 تناك ىلا ريبادتلا ًارظن « ةسيخر ةابع شيعي نا 4 قيحس دبع لثم فلأ «كليتسم ؛ اذه
 ءارقفلا نينطاوملا ىلع انام نيحطلا عزوتلو «ةصيخر ةطنملا راعسا ىقبتل ةموكحلا اهذختت
 طئاحلاضرع برضو ةيعرملا ديلاقتلا هذه عطقب ريكفتلا درجم ليحتسملا نم ناك امو . نيزوعملاو
 نم كلذ ىلا امو « ةضيرعلا ةينامورلا حوتفلا هذه نم ممصلا يف يهو « ملاعلا ةديس امورف : اهب
 بزحلا يعرششلا ةفيلخلا روطاربمالا يف ىرت يتلا ريهاجلا هذبب قلعتت تارابتعاو حلاصمو رعاشم
 . هريصنو بعشلا يماح نوبيرتلا لثمو « يطارقومدلا

 تازيبجتلا ةحلصم « هجرو نسحا ىلع مظني نا « هذه ةلاحلاو « روطارسالا ىلع ناكف

 « ددعلا اذه نع ًاليلق صقني ام وا ٠.. ٠٠١ نع لقي ال امل « شيعلا دّوأ نيمأتل 2« تاديروتلاو

 ىلع نوقلتي «ةرئاد ؛5 ىلع نيعزوملا امور يف ةنطاقلا سانجألا ءاسؤر نم « سطسغرا دبع يف
 نا نوومتلا ةرئاد ىلع ناكف نوقابلا اما . مهتلاعال ةمزاللا حمقلا ةينك « ناجم « ربشلا مايا ىدم
 «تاعاجملاو ةقافلا تاقوا يف اما .ةلوبقم راعسأبو «ةمظتنم ةروصب مهتاجاحنيمأتل اهدهج ىعست
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 راجتلل اغلبم عفدي روطاربمالا ناكف « سويراببط دبع يف « دالبملا دعب ًآلثم 14 ةنس «ثدح اك
 . بعشلل شيعلا بابسأ نيمأتل

 قتلا تايطعألاك 2« بعشلا نع هبقرتلل ة”دعملا باعلالاو دابعالا بئاج ىلا « هبلا امو اذه لك
 ةسكملا تعفترا مث « فولأملا مقرلا وهو سطسغوا دبع يف ًارائيد ؛ه اهرادقمو « انيع عزوت

 لزنتل 2« سونايرده دبع يف ٠٠٠١ تغلبو « سونايارت دبع يف 80١ تزواحجت ثيح يناثلا نرقلا يف

 عزوت تناك غلابم يهو « دوموك دبع يف ٠١ ىلع ترقتساو « ليروا كرام دبع يف 46٠ ىلا
 قلعتي ايف اذه . داعالا ضعب ءانثا « ةيناجا ةدعاسملا نم نوديفتسي ال نيذلا « نيئطاوملا ىلع

 نيومتلا ةيضوفم ءاشنإ ينعي امنا كلذ ناكف « ةبنفلا ةرادالا ةبج نم اما . ةيدقنلا تادعاسملاب

 بناج ىلا « اهزيبحتو ربيتلا ره ةفصرأ دادعاو « يرحبلا لقنلا لئاسو ةرداصمو « .مروم»م

 , ضيا يتسوا ةنيدم أفرم زيهجت

 ةيلوؤسم ماما ةينعملا رئاودلا عضو دقف « داتعلاو ددعلاب اهزيبجتو « شوبجلا نيوت رما اما

 مهتلاعا بولطملاشيجلا دارفا عومجمف .بعشلا نيوق نم لبساو طسيا كلذ عم اهلح ناك «ةليقث

 شيجلا اذه نا مث . امور يف اهتدعاسم بحي يتلا ةيبعشلا ريهاملا هذه ةلاعإ نم ريثكب لقا ناك

 ةرواجلا لوهسلا بصخا زجعت يتنلاو امور يف ةصارتملا ريهاجلا هذبك أدشتحم وا اعمتجم نكي
 تناك ىتلا تاعّردزملاو يضارالا ىمح يمحت تايماح :دودحلا ىلع اعزوم ناك لب « اهبعامشإ نع

 انفاك اضئاف هنم ةبيرقلا تايالولا نم لصحي نا هتجاح نيمأتل يفكي ناكو . ةرخؤملا يف لغتست

 نكمي ناك ىلوالا ةلكشملاف . مالسب نيكلبتسسال لصي ثيح هلقن نمي ناو < ضرالا لوصحم نم
 ”ىأنم يف دودحلا هذه عوقوا بعصأو قدا يهو « ةيناثلا ةلكشملا اما . مهاردلا ةطساوب اهلح

 . يربنلا لقنلا رذعتي امدنع ةيرب تاقرط ىشل اعد ام اذهو . هئئاومو طسوتملا رحبلا نع ديعب

 لقتنل لمعتست تناك تاقرطلا نا ذا - ضرغلا ةجودزملا هبايسا نيمأتو زيبحتلا اذه ليمس يفو

 قش يف مهليغشتو شيجلا دارفا ريخستب كلذو « ةلماعلا دملا ريفوت نكما - اضيا شوبملا
 . ابعيسوتو تاقرلتلا

 . نييئاصخالاو لاملا اهب ضوبنلل يضتقت «ةيموكحلاتايلوؤسملا هذهو

 يداملا يراضحلا ىوتسملاو « ينامورلا ملاعلا راظنمب اهيلا انرظن ام اذاف

 تايلوؤسملاو ماهملا هذه نككت ملف «للاعلا اذه ءازجا ضعب هتققح يذلا
 هنم دب ال ناك يذلا لاملاف . ةديشر ةميكح ةرادا هل ترفوت ام اذا « هتقاط قوف « اهبجوت يتلا

 . اهيلع آليقث اثبع فلكل نكي ملو « ةيداصتقالا دالبلا دراوم هرفوت تناك « هلك اذه قيقحتل

 سا ل ا ل لل

 يئامورلا ماعلا

 هتايلوؤسم عم هجول بجو

 ال « ةيروطاربمالا فارطا عيمج معت ةمعان ةيداصتقا ةايحل ايتام مئاقلا عضولا ناك « يرسصملا
 يف افلأ شيجلاو امورف . دوهجلا هذهب مايقلا ىلع عجشي ناك دالبلا هب معنت يذلا رارقتسالاو امس
 ابعونتو تاجاحلا هذه عاستا نم ناك ذا  ايرقت اهل دودح ال كالبتسالل اقوس ؛« ةيروطاربمالا

 ناكل



 ءاذغلا ساسا فلؤت تناك يتلا ةطنحلا بناج ىلاف . ضرالا ليصاح جاتنا نم ديزملا بلطتي ام

 نئابزلا نم نوريثكلا اهيلطي ةعونتم ىرخلا ةيئاذغليصاحم فيضن نا بحي «شيعلا دّوأ ماوبقو
 قرطلا ىلع ابلقن نكمي يتلا ةيندعملا تاعونصملاو تاجوسنملا نم ةلئاه ريداقمو « نيكلبتسملاو
 . ةيروطاربمالا فارطا عيمج يف ةمئاقلا

 ءىناوم ىلا هقيرط يف غلبي نانكمي ام لكل «لئاهلقث زك رموبذج- بطق امور تناك دقف

 تاورث باحصا دوجول « نمثلا ةيلاغلا تاملادكلا نم اهنم ناك ام ىتح « طسوتملا ضيبالا رحبلا

 اهدودحو ةيروطاريمالا فارطا ىلع تايماح :شوبجلا مايق اما . اهحورصو اهئايحا يف ةلئاط

 « ةراضحلا بكر نع اهروطت يف ةرشأتملا راطقالا هذه يف ثعب دقف « ةرباربلا بوعشل ةمحاتملا

 « اهرامعإو ضرالا تاوم ءامحا « ةرّئخلا هحئاتن ضعب نم ناك « هفرعتل نكت مل امراع أطاشن

 لاصتا ةكبش ءاشنإ نا مث . اًماجرا يف لماعملاو عناصملا ءاشناو « اهبف ناكسلا ديازتو اهثرحو
 رحبلا فارطا ىلا تدتما اهترخؤم يف ةعقاولا راطقالاو دودحلا هذمه نيب « تاقلحلا ةمظتنم

 يراجملا ءاشنإ ىلع دعاس « طوطخلا ىقتلمو دقعلا ةطساو « ايلاطيا عم « ناك يذلا طسونملا

 مل « ةرابج ةيراجت ةكرح ماما ليبسلا دّهمو « ةسيئرلا تاقرطلاو ىربكلا ةيربنلا وا ةيئاملا

 . اهدحو كالبتسالا عئاضب ىلع اهبف تالدابملا رصتقت

 نيرصاعملا تمه اي مويلا نيخنرؤملا ديعب دح ىلا مهت يتلا ىربكلا ةسوسحملا ةجستنلاف « اذكهو

 ةعساشلا راطقالا مضو ءاهكباشتو ةيراجتلاتافالعلا بعشت نع ترولبت «ةيداصتقالا ةكرحلا هذه

 نم 2« ترصتقا يتلا ةيداصتقالا ةدحولا ىلا ةيبرغلا طسوتملا ضيبالا رحبلا ءىطاوش ىلع ةعقاولا

 « ايلاطيا بلقب ةينامورلا تاحوتفلا اهتطبر مث ةيقرشلا طسوتملا رحبلا ءىطاوش ىلع « لبق

 . ايسوكيا ىبونجو « نيرلاو بونادلا تاعاطق : اهقاطن يف مفنل عستت ةدحولا هذه تذخاو

 «نانبل عمن ورجّتتي لزآ ةنيدم ناكس حار اككودروب ةقطنمممنورجتي نييناطيربلا ىرن اذكهو
 لك لبق ناك يذلا ينامورلا ماعلا فارطا عبمج نوبوحي نويروسلا راجنلا هيف ناك يذلا تقولا يف

 «© ةبح « ةطشان ةيداصتقاو ةيراحت ةدحو حبصا نا ثبلي مل“ ةيركسعو ةيسايس ةدحو ءيش

 . طسوتملا رحبلا ربع ةضصاقا ىلا هيناود تدش يتلا طباورلا لضفب

 نم . ةعم.الملا ةياغ يف ةينقت لماوع هل ترفوت يراجتلا راهدزالا اذهو

 تاذ < فارطالا ةيمارتملا ةيروطاريمالا هذه « راهدزالا اذه تاموقم

 .ةنيابتملا ةيعانصلا بيلاسالاو « ةفلتخلا ةيعارزلا ليصاحملاو « ةددعتملا لالغلاو « عونتملا جاتنالا

 تاناكمانم دحي ال «ةيروطاربمالا اياعر عيم رح اهفارطأ عيمج يف ةلحرلاولاوجتلاو رفسلا ناكو
 مل كلذ عمو . برغلا يف ةينيتاللاو « قرشلا يف ةينانويلا : ةغللا يف ةيجاودزالا هذه الإ ةلحرلا
 ةيرحلاب يظح ةيعارزلا لصاحلا:لاقتناو . ابلح ىصعتسا «ءادأك ةبقع ةيجاودزالا هذه فلؤت

 ام يف الإ ايلاطيا ريغل اهريدصتب_حمسي روطاربمالا نكي مل يتلا ةيرصملا بوبحلا ءانثتساب « اهسفن
 « ةيامح موسر دبا نكت مل بئارضو موسرل « عبطلاب « عضخت تالدابملا هذه تناكو . ردن

 سكب

 ةينقتلا ابلئاسور ةراحتلا



 دنع ىبحي ناك مسر وهو ةيلوغدلا ممر « ًآلثم « موسرلا هذه نم . اهيسنو اهرادقأ يف ةلدتعم

 ةكش ةعاضنلا زاتجت اهدنع ةلودلا هس 2ع يميلقا مسر اينمو ندملا ضعب لخادم

 «ايلاطيا نيبو اهنيب لصفت يتلا ةيبلألا تاعطاقملا اهبف امب «ًالثم ابلاغ يف ترم ول ا؟ «ةيزك رم قرط
 ةدروتسملا ةعاضبلا ةميق ةيسن ىلع عضوي ةفلتخلا موسرلا هذهلدعم ناك .ىرغصلا ايسآ ملقا يف وا
 . ةداع /864ه٠ زواحت اماق هنا عم (/ه ةيلقص يف مسرلا اذهل ىلعألا دحلا غلب دقو . ةردصملاوا

 هذه ةمهأ زربتو . ةياعرلاو ةنامصلاب اهتدهعتو ةزاتمملا قرطلا نم ةكبش ةلودلا تأشنأ دقو

 ةميدقلا يقسوأ ءىفارم دنأ ٠ لكشلا

 ويسيمويفلا ىعدتو ةعدقلا ءىفارملا ىلا ةيدؤملا ةانقلا ربظت مسرلا اذه يف

 .رجلا تاناويح اهكلست كلاسم ملاعم درجم تناك ذا « لبق نم « اهنم ناك امب اهانراق ام اذا قرطلا
 ىطختتل «كاذ ذا تازجعملا نم «قح دعت' ةرابج ةيسدنه تازاجنإ تاقرطلاوسدنبم ققح دقو
 لامعألا هذم نا ا. . زابتجالا ةبعص تاردحنمو نايدوو لابج نم « ةبعيبطلا ءىتاونلا ضعب
 محلا ىلع اوبقاعت نيذلا نيينامورلا ةرطابالا دوبع نم دبع لكف .ةأرجلل ًالاثم تناك ةيسدنهلا
 انموي ىتح نابعلل ًالئام اهضعب لازب الو « امئاقب يف رهدلا تدحت يتلا ةزرابلا ةيراعملا هراثآ كرت
 ماما سأرلا ءىطأطن لازن ال « ًازيحتم اعقاو « بجي ام رثكأ مخضن نا نم راذح نككلو . اذه
 ةليحلا نم اريك ًادبج نيسدنبملا نم تضتقا يتلا ( نوطابلا ) ةينامورلا ةناصرخلاف . هتعور
 نوفصرب «بوصقملا يوقلا طالبلاب اهنع اوضاعتساف «تاقرطلا فصر يف اهيلع دمتعي مل « روصتلاو

 نذل



 ىوتسم ىلع لقنلاو رجلا ناويحك ناصحلا مادختسالئاسو تأت كلذك .ًاليمج افصر قرطلا هب

 ةداع تمقب را تاناومح ةرطيسف . قرطلا ءانب لاجم يف ينامورلا نفلا اهققح يتلا تاحاجنلا
 قوط لامعتسا رهظي ام ىلع «فرعت /ل ةبرعلا ىلا ناصحلا ندك ةقيرطو . اهايعتسا عشب م ةدودحم
 اذلو .هسفنت ةكرحو ناوحلا ردصىلع ابطغض رثؤي روس لاعتسا يف اورمتسا لب « نيبكتملا

 فيلاكت اهظببت ةليلق ةينك يهو « مارغ وليك 5٠٠ ىلع ناداوج اهرجي ةبرع ةلومح تداز اماق

 باجعإلاو شهدلا سفنلا يف ثعبت تناك يتلا ةيروطاربمالا تاقرطلاق . اهقهرتو موسرلاو رفسلا
 نيرفاسملاو شويجلا تالقنتل حلصت تناك « ةيعيبطلا ءىتاونلاب ةيلابم ريغ موق طارص يف اهبايسنال
 . ةيرادالا تارياخلا لقني يذلا ديربلا ريسل حلصت اي « ةريثك امابم مبعم اولمحبل اونوكي مل نيذلا

 ليطاسأو تارامع تماقف .يرحبلا لقنلا ىلع «رثكألاب لوعت ةيراجتلا ةكرحلا ثحار اذهلو

 يسع © كلاسمملا بس اقم ناك ام نفح« انابإو ًاباهذ نينألا يرابغ عرذلا“ قوقذيع هدو
 . رهظلا ىلع عئاضبلا لقن وا نابللاب نفسلا رج رمالا ىضتقا واو . هوآلا نينو ةورلا نيتك ىفث

 تالاجم يف مهتارماغمو مهتأرح اوفرع نيذلا © نامورلا نوسدنبملا دمعي الأ ًادج 0

 ةانق < مهنع تفرع يتلا ةليلقلا ةينقألا نمو : ةينقألاو عقلا رفح ىلا « ىرخأ قفارمو ريمعتلا

 رهملا طبرت تناك يتلا ليّسيإ مساب مويلا ةفورعملا ةانقلا امس الو « لفسالا نيرلا ىرجمب قلعتت

 . هيزرديوز ةريحبب مويلا ةفورعملا 116:0 وفملف ةريحبب روك ذملا

 ةنصرقلا لايغعا ىلع « داك وا يضق' نا دعب «ابيرغ ًاراهدزا طسوتملا رحبلا يف ةحالمللا تفرعو
 . ةيرحبلا كلاسملاو قرطلا ةمراصلا هتسارحو سيلوبلا ةظقي لضفب كلذو « اهل تضرعت يتلا
 ةيرحبلا.نفسلا ةرامع هتعضو ام لثم ىلع نفسلا مجح يقبو « [سومام ًامدقت لجست ىل ةنافسلاف
 نيومتلا ةرئادب صاخلا لوطسالا مانثتساب « أطسوتم لا+>الا ىلع « ناك ذا « روصعلا كلت يف
 نيلبد» ىتا صاخ ممصتل عضخت نفسلا هذه ةسدنه تناك ذا « ابلاطيا ىلا رصم نم بوبحلا لقنو

 نع هنزو لقي ال لاثمت ةدعاق وا ةينوعرف ةلسم لقنل ادعم اهنم ناك ام ىتح «هفصو ىلع «ربكألا
 ىلع « يهو « نط م١٠ ًانايحا غلبت تناك يتلا ةنيفسلا ةروباص نع رظنلا عطقب ؛« نط ه٠

 ةريزج هبش لوح نارودلا يدافتل سثنروك خزرب تقش يتلا ةعرتلا اما , سدعلا نم « لامحالا
 ىدأ دقو . اهزاجنا متي ملف « اهبق لمعلا نورين عباتو « رصيق اهميمصت عضو يتلاو « زينوبوابسلا
 .نروسدنملا اهيف اذحب « ةميظع لاغشا ىلا « اهتئبهتو « ةيربنلاو اهنم ةيرحبلا : ءىفارملا دادعإ
 نم لاعشالا هذه غلبت مو . ةريثك ءايشا يف موّزبو « قيرغالا نيسدنبملا ميفالسا وذح نامورلا
 نابملل ةلثام لازت الو . لضفملا امور أفرم وهو يتسوا ةئيدم أفرع دادعإ هغلب ام دهجلاو ةمظعلا
 يف « ىندالا قرشلاو ايلاطيا ءىطاوش ىلع نوسدنبملا ءالؤه اهب ماق يتلا ةرابجلا تاءاشنإلا ملاعم
 «داورت ةيردنكساو وزيبارتو « انيسا”ريتو « هيليموةلش لثم « رحبلا فيس ىلع عقاوم
 « ةجاتبملا جاومالا ةوق رسكل اهوماقا يتلا ةمخضلا ةفصرالا اياقبو « ةيكيليك يف سيلوبويبمبو
 لعلو . ةيتاعلا جاومالا هجو يف اهوماقا يتلا ةفصرالاو « ةريبكلا رئانملاو « ةيعانطصالا رزجلاو

 ناك



 بسرقتل وا « نفسلا ضاوحال لومرلا نايشغ نود لوؤحلل اونطفي مل مهنا يه ةريبكلا مهتطلغ

 0 ةيردنكسالا ءانمم هفرع يذلا ىدملاك ىدم فرع ءىفارملا هذه نم أفرع نم امن .٠ رهخالا هأيم

 .ملس «يوق ينامور دقن « يناثلا نرقلا رخاوا ىتح « ةراجتلا ةمدخ يف ماق

 كس « ةيئامورلا ةيوعرلاب ثمعن قرشلا يف ىربكلا ندملا نم ددعل زيجأ دنتف

 «ءاغلالا لباق ناك يذلا زابتمالا اذه لثمو . ةضفلاو زنوربلا نم دوقنلا ضعب

 امفصو يتلا تالمعلا هذهب لماع”لاو . ةينامورلا تاطلسلا لبق نم ةديدش ةبقارمل < هتعيبطب عضخ

 «© قبض قاطن يف اهب لماعتلا ناكو « ةيراعتسالا « تاكوكسملاب » اذه انرصع يف تاّسمّتلا ءاماع

 دقنلا ةرفول «رسيب اهادافتت نا ةماعلا ةيراجتتلا ةكرحلا تفرع ةيلحم ةفارص لامعا ماَما لاجلا حتتف

 .هتكس نكامأ سانلا نيب لوادتملا يمسرلا

 نم ةديدش ةبقارم «يلاتلاب عضخيو «خورشلا سلجمب ًاروصح ًاقح اهكس ناك ةيزنوربلا ةلمعلاف
 نآ يف « اودافتي نا اوفرع اذكهو . ةلودلل ةممسر ةلمع تناك امال ةيروطاربمالا ةرادالا لبق

 يفامورلا دقالا

 ةليعتسملا تاليعلاو

 صاصرلا نم طيلخ اهيدافت يف دمتلعا دقف « هتميق طوبه اما .هتمبق طوصهو دقنلا مخضت « دحاو

 تناك يتلا .؟مء/ممم لا ةعطق تناك ةبلاثملا زنوربلا ةعطقف . ريدصقلاو ساحنلا عم كئزلاو

 غلاملا يف ىتح « لو هلآ يف ةمس ةدحولا تيقب ة اهذهو . ةضف رانيد عبر يواست

 . برغلاو ايلاطيا يف هلقا 2« ىربكلا

 « بهذلا لايرب ةلثم « ةيضفلاو ةبسهذلا لمعلا كس قح هسفنل روطاربمالا ظفتحاو

 لحي سطسغوا ديع يف ردص يذلا رارقلا « نينرقلا نيذه لالخ < امود قيط دقو . رانيدلاو

 نيتلمعلا نيتاهب « دعب ايف «تقحل يتلا تاروطتلا نم مغرلاب « ًارانيد ٠)ه يواست بهذلا لاير ةميق
 ةعطاقم يف بهذلا مجانم ىلعةيروطاربمالا ةرطبس ءارج نم ناكو «ىرخالا ىلا ةدحاولا ةبسنب

 يتلا « بهذلا ةلمعل ةيئارسشلا ةميقلا فعضا نا « سونايارت روطاربمالا دب ىلع ابحتف دعب « اساد

 اذهو :فامشأ + ىلا طبهت اهب ذا © نيطسغوا دبع يف © ةشفلا ةمسق فعش ١9 تناك را دعب
 بهذلا لاير رابع يقب ام اذاف .هرايعو هنزو ثيح نم رانيدلاب قمل يذلا طورهلا انل رسفي هنيعب

 يذلا طورهلاف « ةئاملا يف ةرسشع ةبسنب الا طبه مل هئزو ناك اذاو « .[٠ 55 ةبسنب يا « ايلاع

 « سطسغوا دبع يف .[٠ 58 نم طقس ذا « رابعلاب هنم قلعت ام امس ال « دشأ ناك رانيدلاب قحل

 . يناثلا نرقلا علطم ذنم .٠ م ىلا

 ؛ ةرطابالا فا <« حوضوب تبثت « هالعا اهركذ ىلع'انبتا يتلا ماقرالاو تايطعملا هذه

 تابوعصلا نمصلختلل دقنلاب بعالتلاو تايراضملاىلا اوأجنلي ل «نورين روطاربمالا ءانثتساب «(مومع

 كرام دبع ىلا « لامالا ىلع لاب تاذ ريغ « ةفيفط تابوعص يهو « اه:وناعي اوناك ىتلا ةيلاملا

 ىلع اهتمنرا تابوعص « هوجولا عيمج نم « ِكاذ ذا « ةينامورلا ةيروطاربمالا تفداصف < ليروا
 . رانيدلا رابع يف عيرم طوبه هبحص يذلا يلاملا مخضتلاب ذخالا

 اان



 «ءيش لك لبق يناهورلا ماعلا يقب « اهيئانتو اهدعابتو هتايالو عونت نم مغرلاب

 اذمهو .يسلطالا طبحلا ىلع هميلاقا ضعي تّلطأ ناو4طسوتملا رحبلا ملاع
 ضعبل اهتاجاحو ةيعاتجالا تاقبطلا بلطم عبشي نا نم زجعا نراك حيسفلا عساشلا ملاعلا
 ةقبطلا هذه قاوذاب تديتسا « تاجوتنم يهو « جراخلا يف منصت يتلا ليصاحلاو تاجوتتملا
 ينيللا قريشلا ةارسب دبعلا ةليوطلا اهتالاصتا لالخ فرقلا اذه اهيف ام يتلا« ةفدتملا « ةبفرملا
 نردمو راطقا « يرمعل كلائه . مهتاداعو مهقالخاب تقلختو مهقاوذاب تعيطتق « مئاينغأو
 هذه عطقف . اهانغو امراهدزا ىلع اثعاب كلذ ناكف ةيئانلا راطقألا هذه عم راجتالا تفرع
 لخادلا يف ةراجتلا تلمتكا اذكهو . اهلها نع تاورثلا هذه باهذ هيف امور نع فانصالا
 ةراحتلا هذهو .انأثو ةيمهها ىلوالا نود تناك ناو اهب ناهتسيل نكي م جراخلا يف ةيراخت ةكرح

 نم رثكا اهيلع اك « عجرمو ردصمنم رثكا يف «ناهربو ليلد نم رثكا «اهطاشن ىلع « ةيلودلا
 ةسسنجا تايجاح ةيروطاريمالا ءاحنلا ضعب يف دجن ذا « اهتفتلخ يتلا ةيداملا راثآلا هذه يف « ليلد
 . ةفلتغ ةيبنجا نادلب يف تائفلا عبمج نم ةينامور تالمعو ًادوقت دجن اك « عئصلا

 ةيلودلا ةراجتلا

 . ةيئامورلا ةيروطاربمالا يف يراجتلانازيملا ةمضقنوثحبيو مويلانوسردينوةرؤملا حار اذكهو
 ةنيمثلا نداعملا جور يف بيست ًازجع وكشي ناك يراجتلا نازيملا نا وه هيف كش اليذلا رمآلاو
 ة”دشلا نم تغلب « هذه لاومالا حوزن ةكرح نا مهضعب ىريو . جراخلا ىلا اهبارسناو دالبلا نم
 . سوس يداصتقا طوبه اهنع أشن ثيحي

 ربنعلا ناك نا دعبف .لكشلا اذه نم طوبه يا لجسي مل اهيقرششو ابوروا يلامش عم راجتالاف
 ةنيدم قيرط نع املاطيا ىلا فاطملا هب يهتني ناك « ىتش اقرط « هلاقتنا يف عبتي ( ابربكحلا )
 نرقلا يف تماقو .بونادلا نادلب عم ةيراجتلا تالصاوملل ةدقع « ةليوط ةبقح «تبقب يتلا هيلبكا
 ايلاغ دالب نا ؟ 6« بونادلا .هاجتاب ىلعالا نيرلا رهن نادلب نم اسأر تقلطنا ةيراجت ةكرد يناثلا
 وا زغلا ذخاو . اسملاب ةاشوملا اهكباشمو اهطفالم عساو قاطن ىلع رّدصت تناك ةيلابشلا
 رحبلا ءىفارمو لفسالا بونادلا رهن قيرط نع نوردصي « ايسور يبونج يف ؛« نويثيكسلا
 « قيقرلاو ءارفلا « نيبرقالا ناريجلا كالبتسال دعملا كمسلاو حمقلا بتاج ىلا « ةيئانويلا دوسالا
 كباشملا ءارش ىلع نوصرحي ماوقالا ءالؤه ناكو . ةيئانلا ءىناوملا ىلا علسلا هذه لقنت مث
 ءاحنا يف اههلع اورثع يتلا نفادملاو روبقلا يف اهنم اضعب دجن ذا « جاجزلاو فزخلا تاعونصمو
 يف ©« ناشلا نرقلا يف اهي لوادتلا يرجي ةكسلا ةينامور ًادوقن دجن كلذك . ةيبونجلا ايسور
 ددهي يلام فيزنب طق ببستي نكي مل تالمعلا هذه لثم جورخ نا ذا ايفانيدنكس عاقصا
 . رطخ ياب ةينامورلا ةيروطاربمالا

 تبقب ىربكلا ءارحصلا ربع ةراجتلاف . ايقيرفا طساوا عم نمألا ىرج لاونملا اذه ىلعو
 هنم اوذختاو « ىلوألا ءارحصلا ةبكرم « لما ىلع لقنلا يف اولّوع دقف . نأشلا ةلملق « ًامود

 اح



 نررقلا علطم عم الا ةيهالا ضعب ةكرحلا هذه غلبت ملف « برغلاو قرشلا نيب لقنتلا لحاورلا

 مل اذلو ؛ ابو بلسو وزغ لها « ءيش لك لبق اوذاك « ءارحصلا يف لحرلا وديلاف 2 كلاثلا

 ضعب ءارش ىلع رصتقا داريتمالاو . ةمظتنم ديعاوم ىلع لمعت لفاوق مظنت ناكمالاب نكي

 ةبغرلاو ةوهشلا ضعبلا ىدل مهدوجو ريثي « ءارثلاو ىنغلا تامسنم مؤانتقا ناك ذا جنزلا ءاتقرأ

 ريثي اهآرم « ةبيرغ تاناويح ضعب نودروتسي اوناك كلذك , مهئانتقا يف « رغنآلا ضعبلا دنع

 ةشبحلا ىرا 5 « ةطشان تناكف « رصم ديعص قيرط نع ةراجتلا اما . اهتريحو ريهامجلا شهد

 باشخشالا < لداقملا ف « يه رادصت ةيردنكسالا تاعونصمل ةحئار قود تفثأ ايرثيرا دالبو

 فنازيملا لعج يذلا رمالا « دالبلا كلت جاتتا نم كلذ ريغو « بهذلاو جاعلاو ةردانلا ةبلصلا

 امور يف ةيرثلا ةقبطلا تناك ذا «ىربكلا ةلكشملا فّسلأ دقف < ىصقالا قرششلا عم راجتالا اما
 « ةيكزلا حئاورلاو روطعلاو بوبطلا بئاج ىلإف . ةنيمثلا ةيئانلا دالبلا كلت ليصاحم ءارو ىعست
 تناك داوم اهلك و « ساملاو ءىلآللاو « ةيركلا ةراجحلاو « ابعاونا ىلع هيوافالاو رملاو روخسلاو

 فنرا بجي « ةيقرشلا ةيبوئجلا انسآ راطقأو دنهلاو برعلا دالب نم « دمعي دبع ذنم « دروتست

 نع لاجرلا عنب روطاربمالا يهاونو نييقالخالا نم نيتمذتملا جاجتحا نم مغرلاب « نآلا طبضن

 « نزولا ةفيفلا عئاضلا هذه تناكو . نيصلا نم دروتسي ناك يذلا ريرحلا « هئادتراو هسيل

 نوفرتملا اهل هعضي ام الإ ًادح فرعت ال راعسأب عابت تناك ذا ةلئاط احابرا "ردت « نمثلا ةيلاغلاو
 « ةلوهسب لمحتت ةيلاغلا ةعلسلا هذه تناك اذلو . ابكالتما يف نانعلا اوقلطأو اهءانتقا اوفلأ نمم
 لوح ةديذش ةسفانم تدشن اذلو . ءاطسولا ةلومو ةددعتم بئارعضضو اموسر : لقتنلا تاقفن

 عجار ) اهب نيكحتملاو اهيلع نيفرسلاو « برغلا وحن اهليبس يف اهعبتت يتلا قرطلا لامعتسا

 ةموكح تأر نا دعبف . اهيبلاط قولح يف باعللا ليست ناو اهاوقاو بئاغرلا فنعأ ريثت
 ةيرملا كرتت تحار « تايلاكلا هذه ىلع اهتنش يتلا ةلملأ ىودج مدع « اهسفن ةيروطاربمالا

 حالسلا ةوقب ولو «مهنع عفادتو مهعجشت تذخا مث « اهي راجتالل اهتيامح تحت نيعقاولاو اهاياعرل

 نديم مقر لبان لع ىلغ اهرطشب تاخر نيقوانلا تقلع ينلا نيكرافلا ةيكلم تناكو
 هذه ىدحا تناكو . نيصلا عم ةراجتلا ابكلست يتلا قرطلا هذه نم ددع ىلع نمبهت « ناريا

 عرفتت اهنمو « اغارم ةبالو يف ورم ةنيدم ىلا لصتل لامشلاو برغلا نم ناربا زاتحت ةيربلا قزطلا
 قيرط كلانهو , لوباك قيرط نع دنحلا وحن رخآآلاو ناتسك رتلا وحن امهدحا هجتي'قرتفم ىلا
 . سودنهلا ربن بصم ىلا لضتف ( برعلا طش ) تارفلاو ةلجد بصم نم قلطنت تناك ةيرحب
 ىلع سوفايارتو نييثرافلا نيب < ًاّبغ < تماق يتلا ةيساقلا بورحلا هذم ةقيقح مهفن يكلو

 رردلا ائباسح نم لمهن الأ بحت « ليروا كرام نيبو مهنيب ةلصاوتم تعبانت مث « صخالا

 ققي



 ةراجتللا هذه ءاطسو اوناك نيذلا سيلاوكلا ءارو نم ةيروطاربمالا ءادعا اهبف هبعل يذلا ريبكلا

 . اهءالعو

 نم نوثحبي ارحارو ةيضقلا هذهب اومتها « مالسلا بادهأب اكس رثكا ةرطاربما كلانه

 «هرما قيرغالا لمها نا دعب دوسالار حبلا رطش مراظنأب اوبجتاف ,ءاطسولا ءالؤه ةنوؤم مدعي

 لوح ةلحر » :ناوثمب نايريت خرؤملا هعضو يذلا باتكلا امو , اهل مهحتفو ناربال مبخيودت بغ

 ةلسلس يف ةقلح وه «سونايرده روطازبمالا ىلا هيحاص هعقر لصفنم ريرقت ىوس « دوسالا رخبلا

 راجتلا غلبي نا دعبف . ىرخا تالواحم اهبقع اك اهقبس « عوضوملا اذه لوح ثوحبلا هذه نم

 سوسك والا رهن ىرجم وحن ًالامش هنم نوبحتي «هل نيرياع وا ًالامث نيوزق رحب نيينجتم ناتسك تلا

 ليبس كل انهو . رون - بول نم نيمداقلا نينيصلا راجتلاب اوقتلمل ( مويلا ايرادوما ) مدقلا

 ذنم « ةيمسوملا حايرلا تحاتا دقف . بونجلا كلاسم ذاختاب كلذو « نيثرافلا قيرط يدافتل رخآ

 ماقف . ةلئاط مثاغمو حابرأب مهيلع تداع « دنهلاو برعلا دالب نيب تاقالع مايق « دعب دبع

 فرصنا ةلما هذه لشف دعبو .ندعو ةنيدملا نيب ةديعسلا ةيبرعلا دض ةريبك ةديرحتب سطسغوا

 لثم « رمحألا رحبلا ىلع ةعقاولا ةيرصملا ءىناوملا نم تقلطنا ةيراحت تاقالع مظنتل نامورلا

 « ناوسا ةازاوم ىلع ةعقاولا « يكينريو « سيوسلا جيلخ نم ةبرقم ىلع سومروه سوم

 هبش نم بونجلا ىلا تماق يتلا ةلكسالا قيرط نع وا « ةريشابم دنهلا عم ءىناوملا هذه تطبرف

 وعدملا قيرغالا ةراحبلا دحا ىلا ىزمّيو . بدلملا باب قيضم يف لاغيإلا لبق ةببرعلا ةريزجلا

 خيرات اما . فيصلا ةيمسومب تفرع يتلا حايرلا هذه « فيصلا يف ةيمسوملا حايرلا هفاشتكا سولابسه
 هادرب اغيب « م . ق يناثلا نرقلا رخاوا ىلا هب مهضعب عجرب ذا « رظن هيفف يفارغجلا فشكلا اذه
 .ملعلا يف نوتباثلا هارب ام ىلع حصالا وهو « ةيئارصنلا روبظ ءدب ىلا ؟ رخآلا ضعبلا

 دنا ىلا اهنم لوصولاو ناليسو دنهلا غولب ةينامورلا نفسلا تعاطتسا لكشلا اذه ىلعو

 : نامورلا ةراحبلا اهلا ىهتنا ةطقن ىصقأ سوميلطب ينانولا خرؤملا يفارغجلا ركذيو , ةينيصلا
 نيصلا وا نيكتوتلا اهلعلو «وبالملا ةريزج- هبش يهو4بهذلا زينوسريك ءارو ام ةعقاولا اراغمّتتاك

 يف يرشيدنب' ةنيدم يحاوض يف ؛ نامورلا عنص نم ضارغاو جئاوح ىلع رثع دقف.. ةببونجلا
 نييبرغلا راجتلا ضعب نا ىلع ليلد اذه يفو «نيصنشوكلا يف« ويا  كوا » لخادم دنعو «دنهلا
 . ةنبات تارمعتسم اهيف مهل اوئشني ل ناو « ةيئانلا قطانملا هذه « ةديعبلا مهتالحر يف اوفلب
 من وهو سطسغوال ةينس اياده نالمحت « دنهلا كولم دحا |جلسرا نيتدافو نع خيراتلا انثدحيو
 ثتاياور كلانهو .م.ق ال٠و ؟ه ماع « سوماس ةريزج يفو « ايئايسا يف « نوغإرات ةدلب يف

 نع ةيئيصلا تاياورملا انثدحت اك « هئافلخ. ضعبو سرنابارت ىلع تدرو ىرخا تارافس نع انثدحت
 طسوتملا رحبلا ءىطاوش ىلع « نوحجرري ايف عقت تناك يتلا نيس ط5 : دالب نم .ىرخأ ةبج
 تاذلاب ايكاطنا ةنيدم نوكت دق يتلا ةريهشلا ةسخلا اهحورصو ةريبكلا اهتصاع نعو « ةيقرشلا
 نم « ليروا كرام روطاربمالا دبع يف يأ « ١55 ماع « نيدفوم مودقب صخألا ىلع هونت يهو

4 



 روطاربمالا هاتنبت يذلا ليروا كرام نا فورعملاو . ةيبونجلا نيصلا مهغوابو « نون  نآ لبق

 ًاراجت ءالؤه نوكي نا عنب ام سيلو . هببت ىرج امدنع مسالا اذه لمحي ناك « نينوطنا

 . يمسرلا ممالا اذهب اوّنكت

 لوقيو . كش الو « امبم ًاوأش تغلب « تاقرطلا هذه ىلع تماق ىلا « ةيراحتلا ةكرحلاف

 سويه ةنيدم نم ©« سطسغوا دبع يف « ةنس لك قلطنت تناك ةنيفس 1٠١ نا نوبارتس

 رحبلا) «ايرثيرا رحي يف ةلحر » : مما تحت ربظ يذلا باتككلاو . ةديدع تاهاجتا يف سومروه

 رك ذيو« ةعونتم ةيندعم تاعونصمو « جاجزلاو ذيبنلاك « علسلا ضعي ىلا ريشي ناك « ( رمحالا

 .دنهلا ىلا رادصي :ناك هنال « ةيروطاربمالا ءاحنا غبمج يف ًاردان ناكناجرملا نا ريبكلا نيلب

 ةيرثالا نكامالا يف نوبقنملا اهيلع رثع يتلا رفانلا مسرلا تاذ « رمحالا فزخلاو راخفلا عطقو

 نم اونكمت هونهلا عاتنصلا نا ريغ . ةيراخفلا تاودالا ريدصت ىلع دهشت « ىصقالا قرشلا يف

 تارهوجملاو ىلحلا ضعب ىلع « ةيرثالا مقاوملا هذه يف نوبقلملا رثع كلذك . فانصالا هذه ديلقت

 ةنيث نداعم عملسلا هذه نم نوضبقي نامورلا ناكو . ادج قيض قاطن ىلع تءاج ناو

 ام غلبم ( 14114 ةلمع نم يسنرف كنرف نوبلم 780 ) سرتسس نويلم ٠٠١ ب نيلب ردقيو
 .رمحالا رحبلا ربع رمي اهفصن ناك « نيصلاو دنهلاو ةيبرعلا دالبلا ىلا فائصالا هذه نم هنوردصي

 اوحار مث « ةيروطاربمالا ةلمعلاو « ينامورلا دقنلا نع « ماهتهاب نوثحبي « دنهلا ناكس ناكو

 بهذلا لايرلا رايع سفن نم تناك ةيدللا بهذلا عطق نا ذا « اضيا اهنوروزيو اهنودلقي

 .ةيئيركسنسلا ةغللا ىلاتلقتنا لصالا ةينيتاللا 26»ههبذبم رانيد ةملك فا ىتح « ينامورلا

 علطم ىلا اهخيرا دوعب « ىصقإلا قرمشلا يف مويلا هيلع نورثعي يتلا ةينامورلا تالمملا زاكاو
 نككلو . نوبارتسو نيلب تاباتك هب هةونت يذلا تاذلاب دبعلا اذه ىلا يا « يروطاربمالا دبعلا

 ناكسف . دبعلا اذه دعب ابتك رح تف ةراجتلا نأب نيمزاج عطقنل ةعرسب جاتنتسالا رذحنلف

 عئاضبلا تاذ ىلع لوصحلا ىلع هلك ٍصرحلا ثوصرحي اوناكو « علسلا هذه, مهسوفن تقلع قرشلا |

 . اهبطاعت اوفلأ يتلا تاعونصملاو

 ةيروطاربمالا ةورث نأ نم « خوبشلا ساجم مامأ « لملمتي سويرابيط روطاربمألا حار دقو

 تارهوجلاو ىلحلاو «ةيركلا ةراجحلاو ريرحلل نم « ءادعالا ىلاو « ةربارملا ىلا نابرستي اهانغو

 هحورب فرع' يذلا سويرابيط نا ريغ . اهسلب نوهيقيو اهءارو نوعسي ءابنغألا ناك يتلا
 نم نكمتن يكلو , سانلا ةرشاعم نع نيعطقنملا نيتمزتملا رفنلا ءالؤه نم ناك « ةيمؤاشتلا

 لوح ةقيقد تاءاصحا نم انل هبال ةنئامورلا ةيروطاربمألا ةراجتب قلل يذلا ىذألا ريزق
 نأ اذه دعب ىقبي . جراخلل اهنم برستي امب اهتنراقمو « كاذ ذا ةجتنملا ةنيمثلا نداعملا ريداقم
 اوحارف « ًايرورض ناك ام « نائثالا ىلغأب اهنوديصتي اوناك يتلا علسلاو عئاضبلا هذه نيب سبل

 نرود « سوفنلا نم ةنكمتملا رصعلا قالخا تلاح دقف .ابلمح نوهابتيو فرت اهءارو نوعس

 يتاذلا ءافتكالا ةيناكما « ةيروطاربمالا ىلع تتوفو « اهسهاونو ةطلسلا تامصوتل سانلا لاثتما
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 فارسالاوخذبلا تارايتلاهتيلككب مستست اموري ةيرث ةبنغ ةقبط ثحار اذكهو «اهيدل ةرفوتملا

 . قرشلا يف ةيرثلا تاقبطلاب « مدقلا ذنم 2« تدبتسا يتلا معنتلاو

 . يعارزلا لاجلا ىف « أدملا ثيح نم « هتاناكما ترفوت قاذلا ءافتكالا اذه
 و 9 .٠ 0 1 2 عسا هل . ! . . ةعا زلا

 ةعاجلا رطخ « ىسانتت وا « امون ىسنت نا ةيروطاربمالا مطتست ل كلذ عمو 00 0

 . امعجضم ضقيو لابلا ابنم قلقبف « رخل تقو نم اهيلع لطي ناك يذلا 75

 تناك يذلا يرزلا عضولا اذه ىلا هعفاودو رطخلا اذه بابسا درن نا ءيشب لطخملا نم سيل

 يرحتو مايألا يقنتو . ةيلفلاو ةماعلا نيتبجولا نم « اهداتعو ةيعارزلا ةزبجالا هبف عكسنت
 يف لماكت وأ نيسحت نم سيل « ابسفن ىلع رودت ةماود هش يف « ةعانصلاك « ةعارزلاو « رومألا

 «هيجوتلاو رمالا هديب نمو موقلا ةيلعو نيلوؤسملا ىلا ليّ دقو « روطتت فيكو . جاتنالا
 ضعبب « هتايضتقمو شيعلا تارورضو ايندلا ةايحلا نوؤش اوصخ مه ام اذا [دإ نوتأي امنا مهنا

 هذهي ةلثمم اهونا يتلا ةميظعلا تاءاشنالا هذه يف «هب اوداجو هولذب يذلا يركلا دهجلا نم ءيشلا
 اكوام «تاءاشنالا هذه ىلا اورظن دقو. ةقهاشلا حورصلاو ةضيرعلا تاقرطلاو «ينابملاو ءىناوملا

 اهئاشناب نودلخي « ءاذغلاو ءاملاب ةنيدملا ةجاح نيمأتل اهنم دب ال نابنك « ملعلل ءارصن ما اوناك
 ةحالفلاو <« ضرالا تاوم ءابحاك ةيداع رومأف . ءاخسو تاردق نم اوتوأ ام اهلسسس يف نولذبيو
 ياب هيلع دوعت الو « هاجلا اهبحاص ىلع يفضت ال رومأ «ةطنحو احق جاتنالا ةفعاضمو عرزلاو

 لك اذه يف نا اولهاجت وا اولبج دقف . راظنألا هلا بئرشت وا « نيعلا ىتأميف هلعجت الو « رخف
 فنروءلطفي يتلا تايلوؤسملا ىمسأ « رومالا هذه قيقحت يفو < تاهم نم مهيلع .بترتي ام ريخ

 لعلو . ناطلسلا يوذ ىلع ةبترتملا تابجاولا نم هاوس ولعي نأ بحي بجاولا اذه نآو « اهب

 نمزملا برككلا نا ريغ . ءالجو حوضوب مهماما اباضقلا هذه زورب نود لاح تاءاصحالل مراقتفا

 نع ءاشغلا ليزيو مهنوبع حتفي فكرا هنأش نم ناك ةيروطاربمالا قطانم ضعب هنم ثناع يذلا

 ديلا هيلع تناك امل ًارظن اكابتراو ًادبقعت تدادزا ةبضقلا نا « ةتملا همف بير ال امو . مهرظاون
 اهنم رثكا ةيعاّتجا ثناك ةمزالا هذه بابسأ نا ريغ « ةيالو نم رثكأ يف ةردن نم ةلماعلا
 ةساملا ةجاحلا ةأطو نم دحلا نع اعرذ قيضيل « كاذ ذا « يماعلا ىوتسملا نكي مو . ةيفارغوميد

 . لماعلا جاتنا نيسحت قيرط نع « ةلماعلا ديلا
 مهمه ناك « ةينامورلا ةيروطاربمالا اهنم تفلأت يتلا فارطالا ةيمارتملا راطقالا هذه يفف

 نا ةيروطاربمالا ةرادالا "مه دقف . ناك لحم يف رييغت يا عقب الا « دشالا مهصرحو « نبكالا
 فنحتو « اهتينقا ممرتف ؟ ىلوالا امور ءارها رصم تسيل وا . اهلوح جلست“ نأو رصمب ىنعت'
 .امور شبع نيمأت ليبس يف ببحم بجاو كلذ لك . مويفلا يحاوض يف اهتاعقنتسمو.اهضايغ

 بجع الف .ءايحالاو ريمعتلا يف ريكفتلا نود «حالصالاو ممرتلا ىلغ ةرادالا ةيانع ترصتقا دقف

 . ةسلاطبلا ةلود مايا يف هيلع ناك ام ىلع « نامورلا دبع يف « اهجاتناو دالبلا لوصحم عفتزب نا

 م



 يف نايعلل اهبلاعم تزرب « رباكم دينع لك الإ اهركتي ال « ةظوحلم تاروطت كلانه « حيحص

 تلجس دال بلا هذه ليصاحم ناب ديكأتلا رومالا لفان نم حبصي اذلو . ايلاغو اينابسا نم لك

 .جاتنالا يف ةيمنتلا هذه لثم دحا ططخ نا اهخيرات يفقس ا هنالك لبق نم ابلثم لحست ١ اماقرا

 وا هيجوتل اهنم رثكأ يونع يعول ةباحتسا تءاج « ةيعيبطلا تاقاطلاو ىوقلا هذه ةراثاف

 قرط نيسحتو « ةماتلا ةنينأمطلاو رارقتسالا هردصم يعو وهو « قوف نم اهئيحي «© ميجشت

 «يعاّجالا اهروطتو ندملا ومو“ ةيئان ةديعب دالب ىلا عئاضبلاو علسلا ريدصتل ابحالصاو تالصاوملا

 دّهم يذلا يداصتقالاو يسايسلا لعافتلا اذه ًاريخاو « شيعلا تامزاتسمو اهتاجاح نم داز امم

 رطقلك يف « يرمعل < عبجلا هبلا رقتفا يذلا ءيشلاو . ةيمانلا نادلبلاو تاراضحلا قالتل ليبسلا

 ةرطابالا نا ول « اةقحم « مبنيعا ماما ًالثام هورب نأ عيمجلا قح نم ناك هنا عم « رصمو

 اهدالب يف اهتقبط نا «ةينبلهلا لودلا ضعبل قيس ىتلا جهانملاو بيلاسالا قيبطتب اومتها نامورلا

 ًايرظن « العفو الوق « ةكرملا هذهل اهتدضاعمو ةلودلا ةهاسم وه « حلاصلا لثملا كلذب تطعأف

 ففختو فّحطلت نأ « لجولا نم ءيشيو «ددرتب اناءامود تلواح ةلودلاف .ءاوسلا ىلع « ًايللعو

 ناك يذلا ءيشلاو .ضاضقنالل « هيقدش دبا رغافلاو « رودصلا ىلع مثاجلا للملا رطخلا لوه نم

 . نيبنفلا لمع هجوت نا اهرودقم يف ناك ىتلا ةهئجوملا ةقبطلا هذه ةياعر وه .هبلا ةجاحي عبملا

 ةعارزلا قفارم يف «يروث بالقنا يأ الو يرذج ريمغت يأ « لامجالا ىلع « ثدحي مل اذكهو

 : ةديدج ةبنف ةدعو « ةديدج.جهانمو بيلاسا زوربو « ةديدج تاعورزم عولط نع روليشي

 . هركحذ وفعت هتردنف اذه نم ءيش ثدح ناو 2« ضرالا تاوم ءامحال ةعساو ًالامعا ىرن اماقف

 فلتخم يف ةيطارقوتسرالا ةقبطلا امس الو « ةزاتمملا ةيعامتجالا تاقبطلا تذخا كلذ نم ًالدبو
 لاغشا الو فيفجت لامعا رن لف . صنقلاو ديصلا 1 ةيندبلا ةضايرلا هذه بابسأب « تايالولا

 فصن قطانملا ىلع « ةياقسلاو يرلا لاممأ مظعم ترصتقا دقف . دالبلا يف فيرصت

 ةيركسع تارابتعا نم عفادب كلذو « ةيجراخلا ةيروطا ربمالا موخت ىلع ةعقاولا ةيوارحصلا

 « روطت يا لجسي ل  تاونس ثالث لك « يضارالا ليوحت ماظنف . ةيعارز اهنم رثكا ةيسايسو

 ءىرحألاب وا تاتابنلا ضعب «يرمعل كلانهو .تاوملا ضرالا ةحالف ماظن اضيا هلاح ىلعيقب ابك
 « طسوتملا رحبلا ضوح نادلبب ةصاخلا ةسرفلا هذه « ةمركلاو . برغلا لخدت راجشالا ضعب

 ال قطانم يف اهتعارز تدبتسا اذكهو . امل ًاريثك حلصت ال ملاقأ يف اهنوعرزب نامورلا حار
 نا عم « اينوغروبو هيلودروب ةعطاقم يف لاحلا يه اك « موبلل اهمف ةرهدزم ةمركلا ةعارز لازت
 . اهيلع نامورلا ةرطيس دبع قبس « راطقالا هذه يف ةمركلا روهظ نأ « معزي نم كلائه
 ةمركلا ةعارز هدنع فقت يذلا دحلاف .ليزوملاو نيرلايداو يف ةمركلا ةعارز ترهدزا كلذك

 انئسكلاو . اهتدايسو ةيروطاربمالا ةرطيسل تعضخم يتلا تاعطاقملا دح وه « مويلا « ايناملا يف
 تلخد « اهنوبقلن ا < « س'رفلا حافت ١» وأ قاردلا ةرجش نأ ا « اسنرف يف اهتعارز ترشتنا

 . يفيرخلاو يفصصلا : اهمعونب « دالسال لوالا نرقلا طساوأ يف « ايلاطيا
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 شاعتنالا ىلع « هرهاظم ىلجأ يف « رصنقا « ةعارزلا ىلع أرط يذلاروطتلاف « اذكمو
 يفةايحلا ومنل ةكرحلا هذهب نانيدم امهالكو . ةنئسلا ىلعو « ةرمثملا راجشالا ةعارز هتفرع يذلا

 «ابجوموأ اسوردم ءاج املق راثتسا اما <« ىرخالا ةعارزلا قفارم يف راؤتسالا ةدايزاو « ةنيدملا

 يعامتجالا هاجلاو ةاهايملا بسكل « ضرالا يف مبلاومأ اواغُش ام اذا « نوعزني ءاينغالا ناك ذا
 « لامعلاو ديجلاو لاملب ابييلع نوخسي تاعورزم ءاشنإ ىلا هنم شكأ « مهلاومأ ىلع نيمأتلاو

 اذه رمأ نم نكي اهمو . مدعب نم مهرارذلو مهل  اهينتأ يتؤتل « مهنيبج قرعب اهنودبعتي
 «ةيساسالا ةيئاذغلا داوملا جاتنايف نيسحت يأ ثردحي' نأ هرودقم يف نكي لو«ثدحي' ملف «روطتلا

 «ابعونترلع ةيعامتجالا تاقبطلاضعب تاجاح عابشإ يف تناك ىربكلا ةجيتنلا لب « ةطنحلا يأ
  ةبسنلاب ظافتحالا عم - ام دح ىلا « اهتنراقم نكمي اذهب و .. ثدملا يف اهنم ماق ام ايس الو

 . ةيجراخلا ةراجتتلا هتغلب يذلا عسوتلاب

 «ةعارزلا قفارم ضعب يف هانسمل يذلا روطتلا اذه جئاتن ضعب نم ناك

 نم « ةبكافلاو راثالا نم ةحوبحي يف « هسفن ينامورلا ملاعلا دجو نأ
 ريغ ىلع ممقلا جاتنا يقب اهيب . اهتاقاذمو اهناولأ ىلع روخلاو تيزلا نمو « تناك عون يأ
 «حجرأتملا عضولا اذهل ةجاعمو .علاطلا دغلل ةنينأبط يأب نيلهألل يحرب ال « رارقتسا الو ماظتنا
 راذح اموسرم « ةيرصعلا تاعيرشتلا نم ريثكلاب هل نيدن يذلا سونايتمود روطاربمالا ردصأ

 تبايالولا يف اهنم دوجوملا فصن فالتإ بوجوب ىف اك « ايلاطيا يف ةديدج مورك ءاشنا هبجوب
 نم هرارق هبقل احل هنم ةباجتسا « اذه هرارق ذيفنت نع هسفن وه لدع هنا الإ . ةنامورلا

 ذيفنتلا هيلع عنتمال هبي لمعلا دارأ ول وهو « ةخراصلا تاجاجتحالا نم هراثأ املو « ةضراعملا
 . نأ وه « ضارتفالا يف هيلا بهذن نا نكمي ام دعباو . ةينقتلا ةرادالا تاناكما ًاريثك هزواجتل
 .دالبلا يف اهتعقر عبس وت نمدحنل وا ةديدج موركءاشنإ نود لوحتل رارقلا اذهب تحلست ةرادالا

 ىلع تلخدأ يتلا تانيسحتلا نم مغرلابف ,. راممملا اذه يف ةظوحلم ةجبتن ةيأ لجست مل اذكهو
 لايولا اهبلع ترج ةجعزم تامزا « يناثلا نرقلا لالخ « دالبلا تفرع « هلئاسوو لقنلا بابسأ
 . اهراركتو اهتدشل

 تايالولا ىلع هنم ةيروطاربمالا يف ةيقرنشلا تايالولا ىلع « عبطلاب دشأ ناك ةعاجملا رطخو
 يف تدصوأ « هتيافك مدعو يعارزلا اهجاتنا صقنب .« امود تفرع يتلا تايالولاف . ةيبرغلا
 دمت تناك دوسالا رحبلا قطانمت . دبعي دبع ذنم « اهيلع لوعت تناك يتلا نيومتلا قاوسا اههجو
 تظفتحاو . نيشرافلا ةرطبس تحت حزرت نيرهنلا نيب ام دالب تناك اك « هتاجاحي بونادلا شيج
 ةمع « ةسلاطبلا ةلود لظ يف « جاتنالا اذه ناك نا دعب « اهجاتناو رصم لوصحب اهسفنل امور
 فنرا ةيالولا هذهل قبس هنا عم « ايقيرفا حمقب اضيا تظفتحا كلذك . ابتكربو ةيليلحلا كلاما
 شئاقنلاو ةيبدالا رداصملا قفتتو . هحيا رحب قطانمل اهح# نم تانحش ءاستيّسم دبع يف“«تلسرا
 «  ىرغصلا ايسكو نانورلا تاعطاقم اهل ةضرع تناك يتلا ةعاجلا راطخأب هيونتلا ىلع « ةيرثألا

 ابعقاوو اهرطخ : ةعاجا

 موق



 « كلذ نم . اهتدح نم فيفختلل وا تامزألا هذه لثم يدافتل ةذخنملا ريبادتلا فصو ىلع تأت
 «ةنيدملا يف مهنيب نيلومتملا رابكو موقلا ءاينغا ىلا « نابحألا رثكأ يف « ةموكتلا دبعت نا « آلثم

 ةيفرش بترو ةيرخف باقلأب مهيلع معنتف « ةلوقعم راعسأب ةشاعالاو نيومتلا نوؤش ريبدتب
 ترطضا ام اريثك ةرادالانا الإ . هتايناكما بسحب "لك ؛ءاخسب قافنالل اهب مهئافتحا دنع مرطضت
 . ةرداصملا ىلا ءوجلل

 تارييغتو ملقالا تايلقتل عضخي يعارزلا اهجاتنا ناك يتلا تايالولا هذه نع رظنلا عطقب

 مود ناك يذلا رطخلا اذه نم رخآآ ىلا تقو نم « ايلاطيا ندم ضعب تناع « ةيوجلا لاوحألا
 نع انيدل ىتلا ةيخضيراتلا رداصملا انثدحت ام اريثكو . سجاوم ا هذهل ةسيرف قلقلا تفرعو « آلثام

 وأ قاوسألا يقارم «ديعب دح ىلا 2« نوهبشي نيذلا (؟ن/م65 اسمو نيومتلا ةحلصم يلودنم

 تامزألا هذه لثم ءاضيا امه «رصمو اقيرفا تفرع . يقيرغالا قرشلا يف بوبحلا راجت يشتفم
 ربكأ تابمك ةرداصم نع « نوفراعلا حجربو «ربظي ام ىلع « اههدنع تأشن « ةعاجملاو طحقلا نم

 نا اهرودقم يف ءايلاغ اهنيب نمو « ةيروطاربمالا ىبرغ ةعقاولا تايالولاف . يعارزلا اهجاتنا نم

 اهنم ةبرقم ىلع ةطبارملا شويجلا تاجاح يبلت تناك اي نيلهالا بلطم دستف ماظتناب اهسفن يفكت
 . ةمزاللا ةريملاب اهدمتو

 « يبرغلاو يقرسشلا : ايرطش الك يف يعارزلا لاجملا يف ةيروطاربمالا عضو ىلا انرظن ام !ذاف
 « نيرصاعملا عامجاب تثبل يتلا « طق ايلاطيال ةيتاؤم نكت مل اهنم لك يف ةدئاسلا ةلاحلا نا انيأر

 الإ « ديعب دبع ذنم اهيف بوبحلا جاتنا ضفخنا دقف . ةعاجمال ةلبس ةسيرف ©« سريرابيط دبع ذنم
 « ابنم ةريبكح تايم ريدصت « سطسغوا دبع ذنم « اهل حاتا ةرمثملا راجشالا ةعارز راهدزا نا
 لك يف راثألاو ةبكافلا جاتنا رثاكت نا ريغ . ةطنحلل ةديدشلا اهتجاح ىفالتت نا ابعم تعاطتسا
 . تاذلاب امور فو ةيلاطبالا ندملا راد رقع يف ىتح « يلاطيالا لوصحلا سفاني حار ناكم
 « اهسجاوه ثعبمو لغاشلا ةموكحلا لغش « ايلاطيا يف ةعارزلا قفارم طاطحنا جبصا اذكهو
 دالبلا يف حولي بارطضا سيسر يأل وا « قلق لكل ةيساسحلا ةديدش تحبصا نا دعب اهسال

 . ةرواجلا

 يف « اهدشا ىلع تزرب يتلا ةدحولا هذه « ينامورلا ملاعلا ةدحو وه عبجلا "م يذلا عقاولاو

 تذخاو اهتايالؤ عيمج تلمشو ةيروطاربمالا هذه راطقا عيمج تم يتلا ةيراجتلا ةكرحلا هذه
 هنا ريغ « لامجالا ىلع « كش الو ةطشان ةيعارزلا ةيروطاربمالا فارم تناك . ومنلاو عاستالاب
 اذ هو . تاذلاب هراهدزا نع < قدصي ال ءيش « جتان هبطع رسو « بطعلا عيرس راهدزا

 اما . تايلاكلا فصنو تايلاكلا علسو « رومخلاو تيزلا نم دالبلا جاتنا ةرفو هماوق راهدزالا

 اذهو . هقيفنتو جاتئالا اذمه فيرصتإ ةيناكما يف « ءيش لك لبق « نمكيف راهدزألا اذه رس

 تالصاوملا ةكبش نسح يف نكي ام « كالبتسالا طشني يذلا شيعلا ةيهافر ىوتسم ىلع مئاق هسفن

 «تايالولا هذه نم ريثك يف سوفنلاىلع ذوحتنبملا قاقلا < ةجارح عضولا اذه داز يذلاو . اهنمأو

 نينو اهتيروطاربماو امور - ؟



 « امود نهترم' « هتقدو يرادالا زابجلا ريس نسحف . بوبحلا نم اهبتجاح نيمأت نع اهزجعل
 يدؤت نرا « هذه ةلالاو « بجع الف . اهب محتلا نكمي ال ةرقتسم ريغ « ةددعتم لماوعي

 نأآل « ادعقاو اهتحزراف « ىناثلا نرقلا رخاوا ذنم « ةيروطاربمالاب تملأ ىلا ةفسؤملا ثداوحلا

 ْ , للشلا ضعب اهل بيست
 « ينقتو ينذ دوكر ضارعأ « ىرخالا يه « تناع « ةعارزلاك ةعانصلاو

 معلا نم « لاسججملا اذه يف « رصعلا يسدنبمل مت دقف . اهتدمقاف اهتحزرا
 « ةينفلا تامولعملا هذه عضو « نيقداص « هعم اولراح ول ام « تارابملاو

 . ةمراع ةيعانص ةروث اوثدحا اوناكل « لوصاو مزعب « قيقحتلاو زيبحتلا عضوم

 هيلامدق ًايكيناكيم ًاسدنهمدعو سونايسبسف روطاربمالا نافبك «توتيوس» خرؤملا انليوريو
 «لوتيباكلا ةحاس ىلا ءانع الو ةفلك ريك نود ةمخض ةدمعأ لقن ميطتسيهنا هعمىعدا اعورشم

 حارتقا وا عارتخاب طئاحلا ضرع برضو هسفن روطاربمالا ضرعا اني « ءاطعلا ينس لازجإب
 نم 1روكي دق ٠ « ةلوهسو رسدب بعشلا ةلاعإ ريبدت ١ نم روطارسمالا نكمي هنا هبحاص معز

 « ًاوفع روصتن وا ةهادب ضرفنف ةيزمر ةمدق ةردانلا هذه ىلع يفضن نا نوجشلل كرحاو يرغملا

 < ةبجوملا تاقبطلا فطع بسك اهنأش نم ةيناسنا عيراشم ءاشنا ىلع راد امنا حارتقألا اذه نا
 عيطتست ةشهدم ةوق نم ةلآلا ضعب يف نكي ام « هرصب بقاثب « حارتقالا بحاصل ىديت هنا وا

 ةيروت وأ زمر نم رثكا ايف ىرن الأ نم انعنمي ةقيرطلا هذه درفت نا ريغ« تازجعملاب يتأت نا
 . كاذ ذا « رصعلا تايكنناكبم ضعب يف ةئماكلا تاقاطلاو تاناكمالل

 ىعانصلا ددحتلا نادتف

 هبمادعلاو

 ةلودلا حزري' < ةحداك تاقبط نم اهيف نمو امور ةلاعإ را يه اهبف ءارم ال .ىتلا ةقيقحلاو

 لك يفو « ةيروطاربمالا ءاحتا عبمج يف ةلماعلا ديلاف . ًاصاخ ايئانثتسا ًاعضو فلؤيو اهحدفُيو

 عطقب « ةيلخادلا قوسلا تاجاح نا نع كيهان « ةجاحلا نع ضيفتل نككت ل « لمعلا قفارم

 « ءيشلا ضعب جاتنالا ةفلك ضيفخت نكما ول اهعيسوت نكمي ناك « ةيج.راخلا قاوسالا نع رظنلا

 . هدج نئابز لوانتم يف «يلاتلاب ابلعجو

 نئابزلا بئاغر ىلع اهقيفنت فقوتي يتلا عئاضبلا جاننا هركب يذلا مدقلا ريكفتلا اذمهو
 . ينيلهلا قرشلا يف ناهذالاب اكحتم يقب هنا عم « هتأطو تفخ ناو « سانلا ىلع ًارطيسم يقب
 ضعب فارصنا نود «يروبجلا دبعلا نإبا ايلاطيا يف هلقا 2 "لحي لو 6 برغلا لشد هنا انغلبي مو
 هذه تفلأت دقو . فزخلاو بوطلاو ديمرقلا عئصل لماعم ءاشنإ ىلا لاومالا سوؤر باحصا

 للوتيو هنأثو هطاشن ابنم دحاو لكل « بنج ىلا ًاينج تماق ©« لغاشم وأ شّرو' نم لماعملا

 «اقداص لذبي أدحا رن لف « نكي اهمو . لمعلا بحاص ةقثب عتمتي ينبم هبلع فارشالاو هترادا

 عارتخا وافاشتكا هينيعبصن لعج«ريبك لامسأ ريلعلّوعي وأ «ددصلا اذهيف لوصوم دهج يأ
 . لايعتسالا دبق ابنم ناك ام ىلع ركذت تانيسحت لاخدا لواح وأ « ةديدج ةيكنناكبم تالآ

 موك



 ًايبدا « راثثلاو راعلا © نانوبلا دالب يف عفو ول « هيحاص ىلع رج ناك عونلا اذه نم لمعف

 ءاماتجاو
 . ةمودعم لقن مل نا « دج ةفيعض ةينقتلا تاحاجنلا تأت نا « هذه ةلالاو « بحعالف

 . هراثثتا طابت ىراو « ةيحبسملا روهظ عم « سانلا ىلع لطي هلاعتسا ذخا يئاملا نوحاطلاف

 راطقالا لصارتو « ةكرتشملا ةابحلا نم ديدجلا طمنلا اذه لضفب ضعب نم اضعب سانلا براقتف

 ًاضيا لبس كلذ لك ءاهرواجت نم مغرلاب «رخآلل دحاولا لبج نم اهنيب ام ىلع « ضعبلا نم اهضعب
 ظفاحت نا ةيلحلا ةينبملا فارعالاو ديلاقتلا تفرع دقو . ةلآلاو ةيودملا بلاوقلا لامعتسا راشتنا

 ضعب دي ىلع انت ناعارتخا « الثم « كلذ نم , ملس قطنم لكل ةرياغم تءاج ولو «ابطاشن ىلع

 عفانملا نم مغرلابف . ةكسلا يذ ثارحلاو « بشخلا ليمرب : امه « ةيلامشلا ايلاطيا يف « نييلاغلا

 ةرجلا ىلع ةيلذنملا موؤش يف نول"وعي موقلا يقب دقف « سانلل اهريفوت !هتنكم يف ناك يتلا ةليزجلا

 دقف . يناربلا اهحطسو ةبرتلا مدا شدخي داكي يذلا يشخلا ثارحلا ىلعو < بطعلا ةعيرسلا

 تعاطتسا « الثم « جاجزلا ةعانصف . ةشثهدم تاروطت « ةدح ىلع ةفرح وأ ةنبم لك تلحس

 لامعتساو « اهمدختست يتلا ةيلوالا داوملل © نسحا ءاقتنا قيرط نع ًانوسحم امدقت لجست نا

 .لاكشالا عونتم افافش اجاجز سانلل تجرخأُق «بلاوقلا يف غارفإلا وا خفنلا يف ةديدج ةقيرط

 سانلا لمح كلذ لك « ةديدج ةينف بهاذمو قرط عولط مدعو « يملعلا ثحبلا مادعنا نا ريغ

 .بيلاسأو ةدعنم عانصلا لاملاهملع ريسي ام ءاذتحاب ءافتكالا وا ةيصخشلا ةبرجتلاب ماصتعالا ىلع

 لكش ىلع « كاذ ذا « ينامورلا ملاعلا يف يعانصلا طاشنلا زرب كلذ عمو

 طاطخملا نم املاطيا هتفلب ام 2« كش الو ىرن . رطاوخلا يف قيمعلا هرثا كرت

 <« سطسغوا دبع يف « رادصت تناك نرا دعبف . لوالا نرقلا فصتنم ذنم « ظوحلم يعانص

 ةيعانص ةردق لك تدقف دقف « ةيجيسنلا لقن ل نا « ةيفزخلاو ةيندعملا اهتاعونصم نم ريثكلا

 , ةيلاطيالا ءىناوملا يف اهنحش غيرفت دعب نفسلا قيوستل يعانص جاتنا يا دقت نع تزجعو

 اهنا ذا « اهيف ةعارزلا قفارم هيلع تناك امم ريثكب لضفا وه لببقلا اذه نم اهعضوف < كلذ عمو

 « ةيلوالا اهتاجاح يبلت نا ابعم عيطتست ةريغص ةعانصل ةيقابلا ةبقبلا ىلع ظفاحت نأ تفرع

 . ىرخالا اهبلاطم عابشال هتامدخ ضرعي ةيروطاربمالا يف ىرخالا تايالولا نم ًاددع ىرن اهدب

 .تايالولا ىلع لطت هرداوبىرن يذلا ديدجلا وا ددجتملا طاشنلا اذه «لعفلاب «وه © بحعلل ريثملاو

 هذه تفرصنا « امبعوبر ىلع ةنينأمطلا تميخو « ماظنلاب « رصمو يوبسالا قرشلا معن نا دعبف

 مهل ترفو «ةربم عاّنص «مدقلا ذنم«ابجاتناو اهعنصي فرع' يتلاتايلاككلا هذه جاتنإ ىلا راطقألا

 دقق « برغلا اما . جراخلا نم درت يتلا ةيلوالا داوملاو تاماخلانم هملا نوجاتحي ام «ندمتلا ب ابسا

 املاغةعطاقم ايسالو « اليثم «لبق نم ؛ اهل فرع نا قبسي مل راهدزالا نم ةكرحو ًاطاشن فرع

 اهلل ترفوت دقو ايلاطيا قيرط نع ةيودبلا فرحلا رارسا ىلا تفرعت ام نراعرس يتلا

 تاعانص قرعا « فزخلا ةعانص « كلذ ىلع لثم ريخو . ةيلوالا تاماخلاو ةرهاملا ةلماعلا دملا

 تاعونصم ةرثكب ردصي ادلب ايلاطيا تناك < ةيحبسملا علطم دنعف . ًارط اهددجاو ايلاطيا

 ةيعانص ةيزكرمال

 او



 ايلاطيا زبت ايلاغ ىرن ىتح لوالأ نرقلا فصتنا نا امو .ةئئانلا موسرلاب ىشوملا فزخلاو راخفلا
 ريشاوف تزربف . ىونجلا ملقالا ثتاعطاقم امسالو « ىلدالا ةبترملا اهبف غلبتف ةعانصلا هذهب

 يف اهسفانت تذخاو املاطيا اهتاعونصم تزغف ( نوريفا ةعطاقم ف ) هد 0:/هدعدوس#

 «فوزيفلا ناكرب مح تحت تحاسنا يتلا يب ىسموب ةنيدم ضاقنا نيب نوبقنملا رثع دقف . اهراد رقع

 نكي م « ايلاغ يف ةيفزخلا تاعونصملاب ءىلم قودنص ىلع « 0و ماع “ عيظفلا يخيراتلا هناروث يف

 ةعطاقم يف زكمرتو ايلاغ يلامش ىلا راشفلاو فزخلا جاتنا زكرم لقتنا نا ثبلي لو . دعب حتف
 دقف كاذ ذا ةعانصلا ةماعلا تازيمملا نم يه ةبعانصلا ةيزكرماللا هذهو . ايناتير يف « سازلالا

 تحارو «روطتلاو يقرلابابساب اثيدح تذخأ وأ بيرق دبع ذنم ابحتف مت يتلا تاعطاقملا تلمش

 ىلا اهردصتو حيباصملا عنصت تذخا ايقيرفاف . لماشلا يعانصلا طاشنلا اذه يف ماست اهرودب
 سانلا حار ك . ايناطيرب يف ريدصقلاو صاصرلا مجائم لالغتسا عورشم كلاثهو . جراخلا
 طاشن يعانصلا ايلاطيا طوبه لباق اذكهو . ايساد مجانم نم ديدحلاو بهذلا نوجرختسي
 . اهفالتخا ىلع علتنلا جانا نمدازو ةيروطاربمالا ءاحنا مع يعانص

 . ًامخض ناك جاتنالا اذه نا ىلا حوضوب ريشت ةلجسملا جئاتنلاو لئالدلا لك

 «ةرارجلا هشويج زبحي نا ينامورلا ملاعلا عيطتسيل ءامخض نوكي ال فبكو
 هذه لثم ققحيو « لقنلا لئاسو نم همزاتست ام عم « ةطشان ةضيرع ةراجت تاجاح يَسلْيو

 ضيفت يتلا «تاليفلاو حورصلاو ندملا نم ددعلا اذه لثم ديشيو «ةماعلا تاعورشملاو تازاهتالا
 ام اذا « ةطسوتملا تاقبطلا ىدل ةامحلا ىوتسم عفريو «نيضيرعلا هاجلاو حذبلاب لفرتو « ةيهافر

 تاودا سانلا اهنوجررخبف « عانصلا ةرهمل ةمزاللا ةيلوالا داوملو ةيرورضلا تاماخلل رقتفي ناك
 طوبه امود هبحصي ةيعانصلا ةيزكرماللاو «هدايدزاو جاتنالا وم نا « آلعف ثياثلاو ؟تايجاحو

 عاستا نم غلب يذلا دعب طبهو طحنا نئابزلا قوذو طسولا يعامتجالا ىوتسملاف . ةدوجلا يف

 ىلع ديازتملا اهصرحو دايدزالاب ةذخآلا ةلماعلا دملا ةبرحت سيقن نا بجي اذه ىلعو . راشقناو

 ةعانص راهدزا ماما ةقمنملا ةيعوالا ةعانص صقانت كلذ ىلع آليلد انيفكيو . ناقتالاو ديوجتلا

 يذ « عنصلا ظيلغلا راخفلا ةعانص تلءاضت اذه لباقمو . ةزرابلا موسرلاب ىلحلا يلطملا فزنلا

 ةيعاتجالا تاقبطلا ىلع هلاعتسا رصتقا مصالا ىلع وا « ةيلح لك نم يلاخلا « ءانكدلا ةئيطلا

 دعي ل تايلاك لباقم هعفد اهيلع بترتي ام ايلاغ عفدتف «ةيداملا تاراضحلا لك نأش اذهو . ايندلا

 . ةظوظحم سانلا نم ةريغص ةّنف وا « ةلق ىلع اروصقم اهلاعتسا

 انيلع لطت « يناشلا نرقلا طساوا ذنم « ىرن ذا « رقتسم ريغ لازي ال نزاوتلاف كلذ عمو

 . هبنجت ىلع [دهاج لمعيو علاطلا رطخلا نورعشتسي سانلا نم ًاقيرف تلعج يتلا رداوبلا ضعي

 ل ل ا ىرث « لعفلابو
 دعبف . اهنابطاو ةلودلا هذه كالما تعستا دقف , ةيدرفلا ةرداسال هنوؤش كرت .لضفالا نم هنا اهل

 ديحولا كلاملا « لّمفلاب حبصت اهانيأر دقف ؛ نيكالما رابك نم درطم دايدزإبو « امود تناك نأ

 نانا

 هتالكشم و جاتنالا



 «لئق نم تراس دقف .ةيروطاربمالا فارطأ عبمج يف ةدوجوملا «ةمهملا ةيرجحلا

 تدع نأدج ندب سس دنا اهيزات ىلع «ضرالا نطب يف ةنيفدلا تاورألا رايثتسا يف

 ابهنم ًاليهست كلذو « تابجاولاو قوقحلا اهنم تددحو © ةعونتملا تاراثتمالا هذه تاقصاوم

 ةقيرط تدمتعا نا ثيلت مل مث . تاءاطعلا مهيلع وسرت نيذلا « نيدبعتملاو نيمذتلملا ةبقارم ةيلمعل

 هذم ةرادا « شيجلا طابض ىلا تدنسا ذا « ًايركسع ًاماظن هترادا يف تجبتناو ركحلا

 ل م و فل

 دهع' « ةعدق تاشرو ف لمعلا فانثسا وا ةدنييدب لع تاعروو لماع سنان هيغت اك

 قحي اهنم تلعج ةيفاضا ماهمب علطضت قرفو تاسسؤم تذخا اذككهو . نييركسع ىلا اهتراداب

 مدع هرربي ال راثتسالا يف ديدجلا جبنلا اذه قاطن عاستاف . يعانصلا لاجملا يف راثتسا رئاود

 بغرت ةرادا لك همزتلت يعيبط رما وه لب «نيمزتلملاو نيدهعتملا نم ةئفلا هذه ةموكحلا نانئمطا

 نم « لضفا هجو ىلع ةدافتسالاو « امل نيعباتلا نيفظوملاو اهجهانم ىلع تانيسحت لاخدا يف

 «نيدهعتملا ةقبط يف صقنلا يدافتل ةليسو هيف ىرنذا بحي لب «شيجلا يفةلماعلا دملا غارف تاقوا

 ةقطنم يف نوبقنملا هيلع رثع « سونايرده روطاربمالا دبع يف ردص نوناق « كلذ ىلع دبشي ايك

 . لاغتربلا نم بونجلا ىلا عقت « مجانملل

 . اهديطوتو ةينهملا تايعملاو ةيلامعلا تاباقثلا عم اهتاقالع ةسنتب ةلودلا تذخا « اذه ىلاو

 فرتعا يذلا لهاستملا حماستملا فقوم « ةبنبملا تالتكتلا هذ ه نم « مدبلا يف < تفقو دقف

 يلا ةباقنلا تائيهلا نم ًاقالطنا ةصاخ تاماعنا اءاضعا ضعب ىلع غبست تذخا مث « اهدوجوب

 ةصصختملا نفسلا باحصا « دعب ايف « لمشتل « اهتشاعإ لئاسو نيمأتو امور نيومتب ةقالع اهل
 « نيزابخلاو نارفألا باحصاو < سويدولك روطاربمالا دبع ذنم كلذو « ةطنحلاو بوبحلا لقنب

 « لامعلا ءالؤه نم ةصاخ اموسر « اذه دعب « ماظتناب ىفاقتت نا بجع الف . سونايارت دبع يف
 ةدايزو موسرلا هذه ممعت ىلا مايألا اهترطضا ام اذاف.رمألا مىداب يف. لادتعالاب تمستا موسريهو

 . ةحح « قباوسلا هذه لثم نم اهل ناك دقف « بئارضلا هذه ةأطو

 ةعرسب تيوق را متعت م < تاذلاب ةبقحلا هذه يف اهرداوب ززبت ىرخا ةروث اضيا كلانه

 عناصم « مدقلا دئم.“< قرشلا فرع دقف . ةلاتلا لايجالا يف ًارهاظ اهرثا يقبو تمخضتو
 نم هكلمت امبو اهانغ ةرفوب ةفورعملا ةينيدلا دباعملاو لك املا بناج ىلا تماق « ةريغص ًاشروو

 مضو نع ًاريثكح فلتخي ال عضو يف لامعلاو ةلعفلا نم ديدعلا اهيف لمع « ةعساو ناطقاو كالمأ

 فنواومتم اهكلمي يتلا فزخلا لماعم لاوز دعب لمعت لغاشملا هذه تيقب دقو . ًابيرقت ءاقرالا

 رابكن يناثلا نرقلا لالخ « ةببرغلا تايالولا ضعب يف ربظو. . ابطاشن ضفختا وا « نوبلاطيا

 ضارغالا عنصب ىنعت لغاشم 2« ةيعارزلا مهتاراؤلسا نم ةبرقم ىلع مه نوئشني « نيكالملا

 يتلا ةيفيرلا لغاشملا نمن ."ةيئان قطانم ىلا اهتاجوتنم ٍترادص « ةجسنالاو ةيديدحلا تابجاحلاو

 نادلب ىلا اهريدصت ىرج.يتلا طقالملا وا كباشملا هذه تجررخ « ايلاغ نم لاشلا يف تئشنا

 17ه



 ةروصب ولو «قحي انثدحي نا نوموك زنارق يسنرفلا يرثالا ماعلا عاطتسا ثيح < بونادلا يداو

 فادهأ ةلمج نم ناكو . نيدرألا ةعطاقم يف « نيدادحلا ةشرو سيئر د نع « ولغلا نم ولخت ال

 هتحلصم هنف ال نك «اهتا رينو هضرا داربانم ضرألا بحاص ديفي نا لغاشملا هذه
 " د يهني دقو . ةنذ رو هتيامح تحن نيعقاولا ناكسلا عفنو

 نكت م ندملا يف ةعانصلا نا ىلع ًاليلد ًاضيا اذه يف ىرت الا ليحتسملا نم كلذك . ةيعانصلا

 . ةيروطاربمالا ناكس تاجاحي يفتل

 يتلا ثداوحلا كلذ ىلا ريشت اك ةيروطاربمالا ءاحنأ عبمج يف يداصتقالا عضولا رارقتسا مدعف

 ةلكشم ماما خرؤملا عضي نا هنأش نم كلذ لك « اهتأبه يتلا بابسالا يف رظنلاو اهركذ ىلع انيتأ
 تاعابطناب كلذ نم عنقي نا هيلعف. ةمزاللا تاءاصحالا رفوت مدعل « قيقدلا دقنلاب اهوانت رذعتي
 ٍىتنقت دوكدر نم دالبلا هيناعت تناك ام ائيأر دقف . ةعطاقلا ةلدالاو نيهاربلا نود سيساحاو

 ةحزرم ةلع يهو «يعارزلا نزاوتلا هب فرع يذلا نهولاب انهون كلذك . اهقفارم عسمج يف
 داوملاب اضيا لب <« بسحف ةيئاذغلا داوملاب سيل ناسنالا دمت يتلا ةعارزلا ىلع موقي اهيف ام لك ةبندمل

 هملع ناك ام ىلا ًاريخا ةراشالا نم دب الو . بشخلاو دولجلاو تاجروسذملاك : هل ةرورشلا ةبلوألا

 امهم « ثداوحلا لقأب زثأتت يتلا ةيلودلا تالدابملا ماظتنا بلطتي ديقعتو كباشت نم م ماظنلا

 عبطلاب يه « ةريثك ىرخأ ءامشأ ركذن نا انيلع ىقبي < ةركذ يذلا اذه دعبو . ةقيفط ةفيضط تناك

 . كاذ ذإ عمتجلا هيلع ناك يذلا يعاتجالا ماظنلا ريغ يف اهنع ثحبن ثيح « رطخأو مأ

 عسوتجملا

 عرطصم نم اهتجرخأ يتلا كلت اهس الو « اهعفاودو اهتأشن يف « ةيروث ةيروطاربمالا تءاج
 ةروثلا لمح لواحت تحارو « ضعب ىلع ًاضعب اهتماقأو <« قزمم رش امور تق"نم يتلا بازحألا
 هتدرجف « خوبشلا سلجم دض ًالصا « تماق دقف . ينامورلا عمتجلا ىلا « اهضيضقو اهضقب اهلقنو

 تقبأ نا دعب اهتآلامو لا هنا ةعناصمب تذخا مث « هل تناك ةيلعف ةيسايس ةطلس لك نم
 اهعفدت تناك يتلا تابترملا ىلع قبت' مل نا « ةلئاط تاورث نم هتعمج امو ةيرخفلا ابهتازايتما ىلع

 « اهيلع دقح وأ ةدجوم يأب « ساسالا ثيح نم «سسحنت نكتت / يهف . ةقبطلا هذه باحصأل

 ةنزتخلا تاورثلا لاوز دبش مثاق عضو ماما « ٌةاحلا ىلع تلطأ امدنع « اهسفن تدجو امنا
 لثم ديدجتب ىضرتل نككت مل اهنال عقاولا رمالاب تلبقو «ةقحاملا ةيلهالا برحلا نابا ءاهلالحمضاو

 يقبت نرا ربكالا اهمه ناك دقو . نيينانورلا :نيتطاوملاو امور اياعر باسح ىلع تاورثلا هذه
 عبطتست ال املاط « اهظببي ًاثبع اه لكشت الف « مالسلاو ءودهلاب ةمعان « امور يف ىلفسلا تاقبطلا

 تبرشت ةبرجت بحاص رس طسغوا ادب اذكهو . اهعانطصاب اهرطخنم دحلا«لقالا ىلعف ءاهنمصلختلا
 الو « رمنآ ايش 9 هلحم ناك ول رصيق سويلوي فرصت نوكي نا ىسع ايف . ةظفاحم ةعزنب هسفن
 لواح نم سطسغوا ءافلخ نيب سيلف « ديدحتلا هجو ىلع «زجعلاب فارتعالا عم « كلذ يف كش

 قايل



 « ينامورلا عمتجملاب لصتي ام لك يف اوعضخف <« ديدجتلاو حالصالا يف ”ةأرج هزبي وا هيراجي نا

 . ةموسرم ةطخو « ةمدكح ريبادتل ًاقفو اوامعب نا نم ًالدب « ثداوحلا طغضل

 اذبف . يرذجلا بالقتالا وأ ةروثلا دح طق غلبت  ةيروطت ةكرح ماعلا ىلع ثعلط اذكهو

 اهداس ةريمك ةلودل ًاعمتجم « هسفن وه حصا « ةيزاغ « ةحتاف ةنيدم داس يذلا عمتجما تا ايك

 . طابضنالاو ماظنلا

 انيلع متحت اذلو « لعفلاب ًاديطو خسرو < ضرالا يف قرعأ « ايجيردت مت يذلا روطتلا اذهو

 5 اهدنع فقو يتلا دودحلاو « هغلب يذلا ىدملا فرعن نا

 يعاتجا عقاو يكلملا ماظنلا ١

 هدحو زجوي يذلا زرابلا ثداحلا اذهو . كلم ماق ميدقلا ينامورلا عمتجملا اذه سأر ىلعو
 مهتملطا نيذلا ىمادقلا نيخرؤملاو ةبتكلا ماتهاب يرمعل رثأتسا « دبعلا اذه يف ينامورلا خيراتلا

 ال ثداحلا اذه ةيههاب مهفارتعا نا الا . مهاياتك يف اهوبطاخ وا « ينامورلا عمتجلا تاقبط عفرا
 . مهتباش يتلا ءىواسملاو طالغالا ةمساقم طق ينمي

 امور فارشا نيب لوألا « ضيا وه « روطاربمالاف . نينطاوملا نيب « لوالا »

 لآو سوبلوي لآ : ةبطارقوتسرالا هذه ةمدقم يفو . اهتيطارقوتسرا سأرو

 ىتلا ةيروطاربمالا ةرسالاف . ًايشنو ًايسنو ايسح : هفارطا نم دجملا اوعمج نبيذلا سويدولك

 ةرسالاك « ىطسولا ةيلاطيالا ةيطارقوتسرالا نم ثجرخ « هيلع تبقاعتو مهدعب كلملا تثراوت
 ةلواحم « ةينوطنالا ةرسالا دارفا مظعمك « ةميدقلا تايالولا ,اونكس نينطاوم نيب نم وا « ةيفالفلا

 روطاربما لك ىتح نم وه ةيطارقوتسرالا ىلا ءاتنالاف . مهفاصمو مهاوتسم غوابل ءاقترالا اهدبج

 علطضا مُالبنو موقلا ةارس نم ليبن وأ يرس ىوس « عفقاولاب سيل روطاربمالاف . ديدج
 هارن اذكهو . اهب نوعلطضي يتلا تابجاولاو تاملوؤسملا ريثكب قوفت تايلوؤسمو تابجاوب

 ىلع رمتست ةيمسرلا فارعالاو ديلاقتلا نا عم ءاهنع زيمتيو ةيطارقوتسرالا نع اعيرس زربي لمفلاب
 ىلا ركفلاب دوعن نا نودبف . ةتملا ءافك الو هل لشم ال « لوألا » اذبف . ابنم ًادحاو هرايتعا

 سانلا ىلع ةيلضفا نم « ةينيدلا هتيصخشو ةيرشلا هتعسط يف هب ىلحتي امو ماست نم هيلع ناك ام

 نم هب فحي ناك امو « هتاطلسو هفئاظوو هبتر دادعت ىلع « ديدج نم يتأن نا نودبو « ًارط
 ديعصلا ىلع هنا «مضاولا ىلجلا نفق « نيرومأمو نيفظوم نم هتمدخ يف لمعي امو « دونجو سرح

 امبم « ةبطارقوتسرألا رسألا هذه لبلس ياب « هتلباقم حصت الو هتنراقم نكمي ال « يعاتجالا
 ثيراوملا ءارج نم درطم عافتراو هايدزا يف ًامود يه ىتلاو « هل يتلا ةورثلاف . ىلاعت وا امس
 فنراذا « ناسنال متت نا نكمي ةورئ ةيا ريثكب نبت « ةعساولا تاحوتفلاو ةديدعلا تارداصملاو

 ل وطاربمالا

 املا



 «ءيشب ىرخالا نع ةدحاولا فلتخت ال كاهب فرصتيو اهسأرب يتلا ةلودلا ةنيزخو ةصاخلا هتنيزخ

 « همركو هدوجو هئاخسب نكمي يذلا « لثمالا يرثلاو « ربكالا ينغلا وهو . هل ناتعبأت ايهف

 .باجعلا بجعلا يتأي نا

 هيلاوح فتلت ناو « ةضيرع « ةيشاح « هلوح موقت نا « اذه دعب « ةشهد وأ ةبارغ نم لبف

 « هغلب ام « هتأشنو هئيوكت دنع طالبلا اذهل نوكي ال نا يف ديحولا بحعلا هجوو 9 ةيوق ةناطب

 فنا انيلع . بجعلا لاز ببسلا فرع اذا : لبق دقو . ةمظعو ٍةماخفو ةباهم نم « دعب ايف
 ءاج يذلا يرهاظلا قافتالاو « ديدجلا كلملا ماظن اهنم قلطنا يتلا لوصألل انه اباسح بست ٠

 تاتويبلا رارغ ريغ ىلع عفتري فا نكمي ال « روطاربمالا « تيبق » . هيلا ًازمر وا هل ًانوبرع

 «ًاطالب » ماضت' الو مواقت ال ةيمدقت ةيروطت ةكرحل عضخي نا دعب حبصيل « املعلا ةنطارقوتسزالا

 لوالا دبعلا يف « ًابيرقت ظفتحي هنا الا « ةينيلشلا تاطالبلاب « هوجولا عيمج نم هيب « انقيقح

 . ةدحاو ةزيم نم رثكا اهنبب عمجت نيلاثملا الكف « اذه ىلاو . يساسالا هعباطب « ةيزوظاربمالل

 اوذخا « ةينيللا تاطالبلا هذهب « دالمملا لبق يناثلا نرقلا يف «نولصتي امور ءابظع حار نا ذنفق
 كولم ةامحل يداملا انعا بصن نيعضاو « ابلاوئم ىلع ثوجبنيو اهوذح نوذتمحي

 دقف . نامربوسلا لجرال زمر نم ةيكلملا هلمحت ام ةبجل وا « شيعلا ةيهافر ةبجل ءاوس « قيرغالا
 . تاذلاب ةعيفرلا ةراضحلا مهنيعا يف ةينانوبلا ةمكلملا تلثم

 قوف ًاعضاوتم احرص هل سطسغوا ديشف « امور يف « روطاربمالل « ثبب » نم دب ال ناكو
 مهل اودّيش نا « نورشيش مهنيب نم «نيينامورلا ةارس نم قيرفل قبس ناك ثيح نيتالبلا ةيبار
 امدنع « ةصاخلا تاتوببلا هذه تلاز نا تمتع امو . ءانغلا قئادحلاو حورصلا < لبق نم اهيلع
 ؛ اهيلع احورص محل نوديشي « ةيفالفلا ةرسالا ةرطابا نم امهريغو الوغيلاكو سريراببط حار
 حالطصالا قتشا ابنمو « روصقلاو 1 حو رصلا ةببار ( دواس ) ةيبار تراص اذلو

 مل عسوتلا اذه نأكو .امور ةصاعلا لخاد « ةيروطاربمالا ةئيدملا وا - طوزوزو يسنرفلا

 كالتما ىلا « ىرخأب وا ةقيرطب « اواصوت دقف « ةيدولكلا  وبلوملا ةرسالا ةرطابا فكي

 قيرح ةبسانم نورين روطاربمالا متغا مث .نيلكسالا ةبضه ىلع ةعقاولا قئادحلاو نئانجلا مظعم
 حرصلا » ب خيراتلا يف فرع ام ابلحم أشنأو اهيلع ةعقاولا كالمالا ىلع ىلوتساف « 84 ماع « امور

 تناك « ماعطلا ةلاص يهو « ىربكلا ةلاصلا ةبق نا ثبحي « ةئيزلا للح ىهبأب هنّيزو « يهذلا

 .تكااح ةريحي « ةرواجلا ةقيدحلا يف « هل أشنأ انيب « راهب ليل « ءاقرزلا ةبقلاك اهسفن ىلع رودق

 .« ندملا لكش ةذختم « مصعملاب راوسلا ةطاحإ ينابملا اهب تطاحا « اهعقاومو اهئناوم يف رحبلا

 «حرمتو اهيف حرستو « ءارضخلا يعارملاو موركلاو لوقحلا هيف برسنت «ذاختأ يفير رظنم ان
 فكرود الثاح تناك ةعقبلا هذه نا « دعب ايف حضتا دقؤ . ريطلاو ناوبحلا عاوناؤ « مغلا نامطق

 ىلا اهترطابا رداب ىتح ةينوطنالا ةرسالا ىلا رمالا راص نا امو . تالصاوملا ةكيش.ماظتنا
 . ةماعلا ينابملاو تاسسؤملا اهيئاوج ىلع تماق اهيف ةحيسف تاقزط ,ةشو « ينابملا هذه ماعم كد

 لل



 يف موقلا ءاينغأ صرح تاليف تماق نا ثبلت م « ةمخفلا ةينامورلا ةينبالا هذه بناج ىلاو
 هل نوكي نا ىلع روطاربما لك صرحو . ةيعرملا ديلاقتلل ًاقفو اهدبيشت ىلع « مهتارسو ايلاطيا

 بسح «ننفتلا مهل هاش ام اهترامعو اهتسدنه يف نوتلفتي «حورص ةدع مهضعبو «صاخلا هحارص

 هذه ربشأو . مويتاللا ةقطنم باضه ىلع وا رحبلا ءىطاش ىلع اهنوديشيو « مهتاوزنو مهبئاغر

 ( 77م1: ) 71860 روست ِق « سونايرده روطاربمالا اهديش ينلا اليفلا ) ًارط اهاببأو تاليفلا

 ىلع اهركدذ درو يتلا ةيخيراتلا يناملا وا « ةيعيبطلا رظانملا ءاشناب ءاسنغلا اهقئادحي ننفتي حارو

 يداوو «اندثا ف 10 لكني قاورو «يميداك الاو 2 هيسللا لاثما « ةلاحرلاو ءابدالا ناسل

 . نانويلا ءامدق دنع محجلاو « لينلا اتلد يف بوناكو « ايلاست يف هببقت

 «ثيدحلا ىنعملاب كلملا وا يروطاربمالا «رصقلا» نع ءابجراخ يف وا امور يف ثحبت اثبعو
 نسم هيف اب ملصي « لخادلا نم ةشاير ةماشفبو < يجراخلا هربظمب رظنلا كنم فقوتسي يذلا
 « اهسفنل دعب ديشت مل ةيروطاربمالاف . ةماخفلاو ةهبالا رهاظمل « ةحبسف تالاصو < رجّسحو ثاثا

 يزمرلا وا يلعفلا اديعس كلاملا ةحار نّمْؤي ام الإ اهنم مقت ال يبف . ةمخفلا ينابملا هذه لثم

 « ةعساشلا نيدايملاو « ةمخضلا لكابهلا : اهضرعو دالبلا لوط يف عفترتق « بعشلا وهو الا « اعم

 حرسملا » ًارط اهمشفأو حراسملا هذه لثمأو . ةبيظعلا حراسملاو تاماحلاو « ةماعلا تاحاسلاو
 فترورين أشنا يتلا ضرالا ةعطق نم امسق لتحا دقف «.هيزيلوكلا مساب مويلا فورعملا « يفالفلا

 ةيكلملا قئادحلا ءاشناب روطاربمالا ركفي « فينم رصق نم ًالدبو . « يهذلا هحرص » اهقوف
 ينابملا كعلاطت تناك ثيح « ةينيلهلا مصاوعلا يف تماق يتلا قئادحلا « بيرق نم ياحت يتلا
 توببلا وا لزانملا هذه يف اًيلم رظنلا انمعنا ام اذاف . ةيسدنسلا قئادحلا اهب طبحت « ةمخفلا
 حوري يتلا تاليفلا هذه يف ءاورو ًاتسح اهيهاضي اليشم وا ايبش اهنم دحاو لكل انيأر ةيكلملا
 جراخلا نم اهقيوزتو اهتيلحتو اهتشكرز يف « رخآلا مهنم دحاولا زبي نف يف نوسفانتي اهباحصا
 وه « مهتّلعو موقلا ةارس لزانم نم هريغ نع كلملالزنم زي يذلا ربكالا قرافلاو .لخادلاو
 . نيتالبلا ةبضه ىلع « ىرخالا ولت ةدحاولا اهبقاعتو « ابكلمي يتلا تاليفلإ ددع

 لوصولاف . يروطاربمالا رصقلا يف ةيمسرلا لابقتسالا مسارم قيض قاطن ىلع تيقب كلذك

 « هتصاخو صلخلا هئاقدصال « موي لك روسيم « هيدي نيب لوثم لاو « هنم وندلاو « روطاربمالا ىلا

 يف ةلجلاب تالابقتسالل « اهبعارصم ىلع ةخوتفم هرصق باوبا تناك اك « حويشلا سلجم ءاضعالو

 لبقي ام « هتدئامىلع ماعطلا لوانتل ءاشي نم وعدب وبف .راوزلا نم ةريبمك دادعأب 2 دايعالا مايا

 هسرح نم قيرف « هقفاري نأ ىلع « سويدولك عم « صرحيو « جراخلل تاوعدلا « ةبوعص نودب

 ءاضعا لان ام )ذاف .طئاحخلا ضرع « ةداعلا هذبب برضي سونايارت روطاربمالا ىرن انسب «صاخلا

 ةداعب ًاذخا وا « ةررقم ةدعاقب المع سلف « ٍبتارمو اباقلأو تاماعنإ ةيروطاربمالا ةرسالا

 سويفيمود ةينيتاللابو ( ايريكو سويريك ةينانوبلاب ) « ةديسو ديس » : باقلالاف . ةيعرم
 هجري امدنع « كلملا ىلا ةينوطنالا ةرسالا لوصو عم « ةماع ةروصب اهب لمعلا رجي مل « انيمودو

 ضلال



 نيب ترشتناو اهامعتسا مع نا باقلالا هذه متعت لف .هيراقا دحا ىلا وا روطاربمالا ىلإ مالكلا
 اهل قباوس تربظ نا دعب لسسقتلا وا ةلبقلا ةداع ةقبطلا هذه نيب ترس كلذك . فقثملا عمتجملا

 « ةيداللا ضارمالا ىوهع لقنت اهنال سويراببط روطاربمالا اهبجش « ةيروطاربمالا ةئيبلا يف
 دؤجسلا « ةداع اما . ًأشنملاو لصالا ةيقيرغا نيتداعلا اكو « دملا ليبقت نأش كلذ يف اهنأش
 هتومو هلاوزب تلاز دقف « هيرئاز ىلع اهضرف سوناشمود روطاربمالا ءاش يتلا مدقلا ليبقتو
 . هل ةئيبمو ءرملا نأ نم ةطحم اهنال

 « يرهوجوأ يعون قراف يأ كلانه نكي مهنأ ىلع احيرص لدت « دهاوشلاو ةلثمألا هذه لك
 « نيبناجلا نيب مئاقلا هبشلاف ٠ مماينغأو نيينامورلا ةارس ةابحو ةصاخلا ر وطاربمألا ةامح نيب
 نم دحاو هنأب « لقألا ىلع ايرظن هرابتعال « كش الو دوعي امن « ةلوبسب هتظحالم نكمي يذلا
 ءادتقالاىلا موقلا ةّيلع عراسيف «قلملاو ىفلزلا نم ساسأ ىلع ةاكاح ا هذه رمتستو . نيئامورلا
 مالكلاهيجوتو ًآلثم « نورين مهتبطاخت يف سانلا دمتعيف « هوذح ءاذتحا قوف نم طباحلا لثملاب
 عم « نودمتعي اك « مغنتلا ىلعو ةيرعشلا تايروتلاو ةيظفللا تانسحلاو ةينايبلا روصلا ىلع « هبلا
 «سونايرده روطاربمالاب اهبشت مهاحل لاسراب لاجرلا ذخأيو . يفسلفلا ب واسألا « ليروأ كرام
 رعشلا فيفصتب نذخأيف « اهمادنهو اهسبل يف « ةروطاربمالا يزب « متأت نذخأ ءاسنلا نأ ابك
 لدت امنا تاداعلا هذه لك . ةروطاربمالا اهدمتعت يتلا ءايزالا نم كلذ ريغو < هبيصقتو هصقعو
 روطاربمالاءاقب ىلعتدعاس دقو .طالبلا يف ةايحلا طمنب تملأ يتلا تاروطتلا ىلاةحضاو ةلالد
 .ةيروطاربمالا يف ةيعاتجالا تاقبطلاعفرأل يتاح ىوتسم ىلعأب هظافتحا ىلعو يرشبلا ديعصلا ىلع

 وه < عرشيو جبنيام لك يف هب سانلا ”متأي يذلا روطاربمالا اذهو

 دحأ رودقم يف سيل . ةورثو 'ىنغ مرفوأو « اسأب مدشأو « سانلا ىوقأ
 نم مهنيبو هنيب امع رظنلا عطقب « مهنيبو هنبب ةبترلا وأ ةجردلا قرافو « جيني ام يف هيراحي نأ
 « ينيلهلارصعلا يف نانويلا كولم ةلكاش ىلعو . ًاروهظو ازورب دادزي « ةعيبطلا وأ 4 رهوجلا قراق
 روطاربمالا ىرن « هل ابهتاك احمو اهديلقت عوضومو « ةينامورلا ةيطارقوتسرالا راظنأ ةلبق وهف
 « ركفلا نوؤش هتياعرو هتبامح تحت دأب « مازبي نأو مهل دعي نأ هدحو هرودقم يف يذلا
 ءاطعلا مه لزحمو « ءاماعو ءابطخو ةفسالف نيب « مهلم ريبك ددعب طاتحبف « بدألا ةلمحو

 يف ددشتيو « ةعساولا مهترهش مهل نيبرمؤ نيب"ذبم ةكلاملا ةلئاعلا ءارمال نيعيو . ميرككتلاو
 سونالتنوك هتوفملا بيطخلاو « نورينل ٠ ابذبم انس فؤسليفلا نيعيف “ مهتافطصاو مُئاقتنا
 توتنورف :نيمبرملا « لروأ كزام دبع يف ةذتاسالا ريهاشم نيب نم راتخي ا « سوناتمودل ًايبرم
 ةحص ىلع رهسلا مهيلا لك وأ نيذلا ءابطالا نم ديدعلا ددعلا اذه ىإو .س وكيلتأ سودوريهو
 « ءابطالا سطن رهشأ هتناطبب قحليل ةيحضت ةيأ مامأ مجحي ال روطاربمالاف * هتيشاح لاجر
 كئرف فلأ ١؟ه) سرتسس ه٠ ٠٠٠ ىلا ؛ سويدولك روطاربمالا عفر امدنعو . كاذذإ
 ىل كلذو «روطاربمالا بيبطل ةداع ىطعي يذلا بترملا فعاض دقف“ ( 4114١ةلبع نم يسنرف

 روطاربمالا ةناطب

 سنن



 ايف حبصأ اك « ةصاخلا هئابطأ دادع يف نروكيل يموكلأ سيزايبالكسا بيبطلا لمحي
 مث  ليروأ كرام روطاربمالل لرالا بيبطلا 781/02 يماغربلا سوئيلاج روهشملا بيسطلا « دعب

 0 ااا .ةوهوك روطاربمالل

 ةنئاطبو روطارسمالا طالب هلع ام نيب «ةجردلا وا ةبترلا ثمح نم < قرفلاب هيونتلا باب نمو
 ددعلا اذه « يروطاربمالا دبعلا علطمو يروبجلا دبعلا رخاوا يف 4 نامورلا ءايرثا نم يرث ىنغا

 « يرارسلاو « فئصو رول لك نم « مشحلاو يرستلاو وبللا باحصا نم « ىصحي ال'يذلا
 نيلثمملاب ةصاخلا ةسدلالا ىلع نيميقلاو تاصقارلاو نينفملاو « نيلثمملاو نيجرهملاو « يراوجلاو
 نيذلا  قيئاعملا نم وا ءاقرا ًاديبع مدخلاو مشحلا ءالؤه نم مظعالا داوسلا ناكو . تالئمملاو
 هبلا اودهأ وا «ةثارولاب مدخو تاينتقم نم هيلا لقتنا ام ةلمج يف روطاربمالا ةشاح ىلا اولقتنا
 «نيقرغأتملا ةقراشملا وا قيرغالا نم ريبك ددع دشحلا اذه نيبو .ءاقدصاو براقا لبق نم اعاتم
 صيصاقالاف . نينشوشلا نييبرغلا ءالؤه ًاديعب اوزبف « مهقاوذا تفهرو « مبعابط تلئقص
 نوردنتي « سطسغوا خيرات » : باتك يعضاؤو نوتيوس خرؤملا ىرن يتلا ةحلمتسملا رداونلاو

 تاحفص 5 «ضعبلا مهضعب يف لوقلا طالبلا ءارعش ىرابتي يتلا بلثلاو وجهلا دئاصقو «اهتايور
 ام هذه لكلا حئاوس نيبو . ةكحضملا رداونلا هذه مهيف تليق يتلا صاخشألا ءامس. عم ابلماكب
 وا قنحلل ةادا ذختا « انايحا دسحلاو « ًائيح قالخالا ىلع ةريغلا نا ذا * ةظعو ةربع هبف

 وأ « ةمعنلا هترطْبأ كلم روضحي اهبتأي تاودسلا هذهل وأ تاذاوشلا هذه ىأرمل « ةطاشتسالل

 ىلع مهعجش اك« فولأللا ىلع جورخلا نع ء ءاضغإلا مأةرج سانلا نم قيرف 2« سأكلا هتركسأ
 ةيرخفلا باقلالاو « ةليزجلا تاطعألا هذهو « هتايظحمو هنالخ عم روطاربمالا لهاست « كلذ
 نورتشي نيذلا نوسلدملا نوقلمتملا اهيتأي ىفلزلاو تاءاندلا هذهو « مييلع اهب معني' يتلا ةضيرعلا
 ةحلمتسملا تاكنلاو رداونلا بتكلا هذه يف أرقنو .مهحلاصل كلملا تالخادم مهبهذب وأ مهتءاندب
 « هل عفدي نا هتالبطسا يف نيلماعلا نيراكالا دحا مغري ذا « هتساسخو سونايسبسف لخب لوح
 انل هتوروصي وا « روطاربمالا عم هل ةلباقم ليبستل اضيوعت « ةيضق بحاص نم هضبق ام فصن

 ةدلاو اهتقتعأ ”ةّمأ يهو « سيناشت اينوطنا يه « هتايظحم ىدحا ةطساوب « دعاقملا عبي
 . سطسغوا ةقيقش نم سوينوطنا ةنئبا تناك يتلا سويدولك

 «صصتلا اذه نم انطقسأ ام اذاف .هل دح أل ام ىلا «فقوت نود درسلا اذه ةعباتم انرودقم يف
 ةمرجملاوةلجحملا تاقبوملا هذهو «سدلا اذه وه:فسؤم عقاو «كلذ عم ىقبي«ءارهو ةرثرث وه ام

 ةشاح لك وج يف زدبت يتلا ةيفاطلا ةوغرلا هذهو دبزلا اذه لهاجت ىلا ليبسلا فيكو . ًانايحا
 « هدحو اذه دنع فق ال نا هلك اذه دعب < مهملا ءيشلاو ؟ مدقب اهنم سيل ام ىتح « ةناطبو
 بيذبتب سانلا عردت مدعو « ةيرشبلا ةعببطلا فعض وهو الأ « ةيقيقحلا هتامبسم ىلا هادرن نا لب
 ةرادا امل نولحترب اوحارف اهءاشنإ روطاربمالا لواح ةلود يف ةيرادا ديلاقت نادقفو « حبحص

 موقلا ةارس نيب ةيعرملا تاداعلا عم مهنم ريس « ةجاحلا مهتمنرأ نا دعب « اورطضا دقو . ةميوق

 ضو



 نمم < بلاغلا ىلع « م « مدخو مّشح نم مهيدل نم تامدخ ىلا « انيأر اك « اوأجلي نا « امور يف
 16٠ تغلب يتلا سيسرن وعدملا ةصاخلا دحا ةورث ريغ امور يف فرعن الف . قرلا نم مهوقنعأ

 مح » نا ريغ . سرفلا كولم زونكب وا نوراق ةورثب اهتراقي لاتفوج- حار يتلاو سرتسس نوبلم

 ةلودلا تعاطتسا امدنع راظنألا نع ىراوتو لاز «سويدواك دبع يف رهدزا يذلا « نيقتعملا ةلود

 . اهسيسأت دنع اهبلا رقتفت تناك يتلا ةيرادالا تاكالملاو رطأألاب اهسفن ربحت نا

 يذلا لوصوملا دهجلا اذه ىلا « ريثكب مهأو اذه نم ىمسأ وه ام ىلا دعنلف

 مظنت فدهتساف سونايرده روطاربمالا عم هتورذ ٌعلبو سطسغوا نم قلطنا

 ةعاطتساب تلا تامدخلاو « ةبح نم « ةلودلا تاجاح تاضتقل اقفو ايلعلا ةيعاتجالا تاقيطلا
 تازايتمالا نيمأت هنم ضرغلا ناك دبجلا اذمهو . ىرخأ ةبج نم اهل اهبدؤت نا تاقبطلا هذه
 ءاضعاىلع ةفوقوملا ةماعلا فئاظولل ةنيعملا تايترملاو اهب امود تاقبطلا هذه تملح“ يتلا عفانملاو

 ناك عونلا اذه نم ٌقفاكت قيقحتف . ةيعاتجالا مهتلزام ىلع ظافحلل ايفاك الخدو «تاقبطلا هذه

 . ةيروطاربمالا تءاجف . مدقلا ذنم موقلا رطاوخ تغدغد يثلا ةيدقلا ةبنامورلا لُشملا نم دبا

 يرادالا اهلكيمه اهل ةلود ءاشنإل اهرارطضا نا اك « ماظن بئاغرلا هذه نم لعجت ةينامورلا
 ترشاب اذكهو . لثثُملا هذه قيقحت ىلع دعاست يتلا بابسألا ريفوت « اهيلع بجوأ « ميوقلا
 ةرادا اهل تماقتسا نا ىلا هيف عّسوتو هلئكت تذخأو نمحرلا ةكرب ىلع اهلمع يف تراسو اهتتمبم
 ضعب ترستبا اك ةينوعرفلا رصم بيلاسأ نم ريثكلا ابهيف « لبق نعاهازما يقرع ام تزب
 . يمورلا 1عابن# <« نشت » لا رصانع

 سوتاتسلا وأ ةمشيشملا ةمظنملا امه « نيتمظنم » نم فلأتت ايلعلا ةبعاتجالا تاقبطلا هذهو

 مككتلا دنع ايس ال « لبق نم هلابعتسا ىلع اورج ماظن وا « ةمظنم » حلطصملاف .هيلافشلا ةمظنمو
 ةيبتسيو . تعنلا وا فصولا اذه لثم لعفلاب بجوتسي جب: ىلع نوريسي اوناك نيذلا خوبشلا نع
 ذا « نيتمظنملا نيتاه وا نيتيعاّتجالا نيتقبطلا نيتاه ىلع هقيبطت يرجو لاعتسالا عم ريبعتلا اذه
 < مظنتلاو ماظنلا ىنعم ديفي ظفللاف ٠ ةئف وا « ةقبط » ةماك يف رفوتت دال 0

 امم.صلخ.و زربو « هلولدم حضتا « نيتقبطلا نيتاه ,ىلا نيوضنملا ةامح يف زيمم « يماسأ رصنع وهو

 مظنثلا هيلع لخدأ ام اذاف . اعاوطم انرم « كلذ عم هئاقب:عم « سبل وا ضوغ نم هب قلع
 نمنهذلا ىلا ردابتي الأ بجي اذكهو .هكاردا لقعلا ىلع«يلاتلاب لهسو «اموبفم حبصا«ديبقتلاو

 «ةنيعم طورشيو ديقلا نمءيش عم نكلو «لعفلابف ممالاب نكي مل نا «يئارو ءيث «ةقبط ةلك
 الو اهيف سيل ال 2« ةحضاو « ةددحم باسنأ ىلع « ةلسلسملا ةيعباتلا وا لسلسقلا نم ءيش ىلعو
 نيب "سدني نا .ىلفس ةجرد بحاصل وأ.6«فوفصلا نيب سدني نا ليغسل نكم ال ثمح <« ضومن

 يف قرتلاو « اهف ءاقبلاو « نيتقبطلا وا نيتمظنملا نيتاه يف لوخدللو ..ايلعلا تاجردلا باحصأ
 نايل ع و « هتقفاومو روطاربمالا ىضر نم دب ال « |ييجراعم
 ماظنلا مايق ىلا انرظن ام اذاف . ايلع.ةبترم ىلا ايند ةبتإ ةرم نم لاقتنالاو عيفرتلل < ريخألاو لوألا

 « ماظن » ةءاك لصا

 ضل



 نم انماما تزرب « ةلودلا مظنت ىلع ةيفاضا جئاتن نم هل ناك امو ةيوازلا هذه نم يروطاربمالا
 . نيتمظنملا نيتاه ىلع تدترت يتلا ةريطخلا ةيعاتجالا جئاتنلا <« ىرخأ ةبج

 « .نيتمظلملا نيتاه لثم اهداتعاب « ةيروطاربمالا نا لهاجتن وا لبجنل الأ بجي « كلذ عمو
 دقف . مهعبفرتو نييرادالا اهيفظوم اهرايتخا ثيح نم « اهفرصت ةيرح ديقت نأ « اقبسم تلبق
 هذه < ًاحضاف ًاقرخ اهقرخت نود « ءارجإلا ةمعرملا ةماعلا ءىدابملا ةاعارمب ةلودلا تمزتلا
 رظتتن نا انيلعو . يعاتجإلا لسلستلا مارتحا يف ةمئاقلا لثملا هذه نوصتو ىعرت يتلا ءىدابملا
 ضرع «ءىدانملا هذبب برشضت ةلودلاىرن نأ لبق « يروطارممالا دبعلا رخاوأ ىتح يأ « ًاليوط
 . اهب لومعملا ةمظنألا هذبي ءاشت 5 ثبعت نأ وأ < طئاحلا

 فنروبلم يأ « رفاولا ىنغلا هل يضتقي نيتمظنملا نيتاهل باستنالا

 صرحدقو .هبلافشلا ةقبطل فلأ 4٠٠ و « خو.شلا ةقبطل سرتسس

 ناك اههم « ليدعت يأ بيترتلا اذه ىلع لخدي ال نأ ىلع « ديدشلا صرحلا يروطاربمالا دبعلا
 هذه نم بلط' دقو . ديلاقتلا هذه ىلع ظافحلا ىلع سطسغوأ صرح دقو . ًاريغص وأ افيفط
 غرفتت نأ « ةميدقلا حورلا ريغ ةديدج حوربو « يضاملا يف اهيلا بلط امم رثكا ةرسوملا تاقبطلا
 يتلا ةقثلل انوبرعو « اهتامدخ ىلع اهل اضيوعتو . رمألا اذهل اهدارفأ عطقنيو « ةلودلا ةمدخل
 ةيخسلا اياطعلا ضعبب حلصأ دقف . عفانملا هذهب  اهدحو اهل ظفتحي وهف «روطاربمالا اهب اهفرشب
 لزاونو « ةبج نم « ثرإلا ماستقاف . هتبالصو أدبملا ةوسق ةفورعم تابسانم يف اهب داج ينلا
 « هئاصقايو هتبتر نادقفب نيتمظنملا نيتاه ءاضعأ دحأ تدده ام ًاريثك « ىرخأ “بج نم رهدلا
 ردايو « عضولا اذه لثم نع روطاربمالا ىفغأ نأ ثدح ام ًاريثك و . ةيوضعلا نع « يلاتلاب
 هنا ىأر ام اذا « صاخلا هلام نم « رهدلا هضع نمل وأ رادقألا ةسيرف بهذ نمل ةدعاسملا دي دم
 ديرأ ةيروطاربما تايه ىدحا ركذ وأ ربخ « طق انماع غلب اهف . ةدعاسملا هذه لثم قحتسي
 نأ ةنامأب ةلودلا مدخي فظوم ىلع بعصلا نم نكي ملهنا ريغ . مزاللا ىوتسالل اهبحاص عفر اهب

 هتاقفن نم دصتقي نأ فرعو < لوصوم دحي لمع ام اذا « هنأش حالصإل مزاي ام هبترم نم رفوي
 هبحاص يلوي ال هدو ءارثلاو ىنغلاف : لدابتملا طوحتلا أدبمب ذخألا اولمهي ل كلذك . ةيمويلا
 تقفنأ يتلا سرتسس نوبلم نوثالثلاف . ةقبطلا وأ ةمظنملا كلت وأ هذه ىلا « ايئاقلت لوصولاب ىحلا
 نورتب : ينامورلا فلؤنللل « كدة ءمر» نوكيريتاس ه ةياورلا يف ءاج م «نويكلمست ةمملو ىلع

 فيك و . نيتمظنملا نيتاه ىدحا ةيوضع ىلا هلاصيإ يف رخؤت وأ مدقت ملو « ائيش اهبحاص دفنت" م
 . دحأل ًارعش ىورالو رعش هل عمس' ملو « فوسليفل امري عمتسي مل وهو « ةبترملا هذه هب غلبت
 مث « قتعأف ًاقيقر ناك : مدعلا نم علط دقف : هلصأب ةصقلا هونت كلذك . هل ةفاقث ال لهاج وبف
 ناك اذاف . ةئاطلا ةورثلا هذه « ةيوتلملا بيلاسألاو قرطلا ىقشب عمج ام عمجف « ظحلا هل مس
 دقف « ةدعاقلا نع ًاذوذشو فولأملا ىلع اجورخ "دع' هيلافشلا ةبترم ىلا نيقتعملا ضعب لوصو
 قبس ناكو . ًاقلطم مهنيبو اهنيب ليحو « ةيشيشملا ةبترملا باوبأ « اما مههوجو يف تدصوأ

 هيلافشلا ةقبطو خويشلا ةقبط

 م



 . خويشلا سلجم ءاضعا دحأ نيبو ةقتعم وأ قثعم نيب جاوز يأ دقع رظح نأ سطسغرأل
 سرام ابلماح نوكي ناو « خوبشلا سلجم يف ةيوضعلا ال يضتقي ةيشخبشملا ةقبطلا يف ةيوضعلاف

 سلجم ءاضعأ ىلع اهتسرامم ةفوقوملا فئاظولا ىندأ تايلوؤسمو تايحالص « ةينوناق ةروصب
 هده تازاتماب هدالوأو هتجوزو وه معني نأ هل قحيو .(0:مواس ةمقارملا يهو « ةودنلا

 امتثود نوحبصي خوبشلا سلجب وضع دالوأف « لعفلابو . اهيف وه يتلا ةجردلل اقفو « ةقبطلا

 اولمع وأ « هتادحو ضعب يف ًاطابض « شيجلا يف ةمدخلا اودأ اونوكي نأ دعب نيبقارم « ةبوعص
 ًاقفو يرحي « ةمظنملا هذه لخاد يف لسلستلاو . ىرعصلا ةيرادالا فئاظولا ىدحإ يف نيقظوم

 . تاجردلاو بتارملا لس يف ًادعص' جردتلاب دخأيو « خويشلا سلجم ا بعضي ةحنال وأ لودحل
 دقو . ةقالعلا بحاص نع « هاضر مدع وأ هفطع رابظإل روطارمالا مامأ ةديدع تاسانملاف

 يف هيلافشلا ةقبط ءاضعأ نم ءاشي نم نيبعت يف « عورشملا هقح قبطيو رثكأف راكأ سرامب ذخأ
 . هل اهديرب ىتلا ةجرردلا وأ ةيترملا ينو « ةيخيشملا ةيوضعلا

 ةداراب ًادبأ طبترم هملافشلا ةقبط ىلا ءاتنالاف . مقوأو كلذ نم برغأ وهام كلانهو
 نيدعت ىف « كلذ ةيشب اه وأ عادتقا ةيلمع ةيأ رمألا يف سيلف . هاوس نود « هدحو روطاربمالا

 . ىلوألا ةزاتمملا ةقبطلا يف ابنم « انه ًازورب لقأ «ةقبطلا هذه دنع ثرإلا ةيئاقلتو « نيبقارملا

 نم راثخيف « روطاربمالا ةمدخ يف « سطسغوا دبع نم « ف”رصي' « هيلافشلا طاشنف «كلذلو

 . ةماعلا ةرادالا يف ةمدخلا ىلا اولقتني نأ ىلا « هتناطب يف ةمدخلل نوعدي“ نيذلا ءالكولا مهنيب
 نانئمطالا نم ءيشب « نورغنآلا مه « هيلافشلا ءانبأ معني نا يعيبطلا نمو . ءاشب اك مراتخي وبف
 ةرادالا ةجاحي يفي'ال مددعف «نكي اههمو . مهئالو وللبو مهرايتخا نم دبال امنا « مهلبقتسم ىلا

 «مهبنافيك انيأر اذكهو .نيفظوملا نم ديزملا بجوتست تذخأو « اريثك تبعشتو تعستا يتلا

 يف اوعضوف . نيفظوملا نم اهتجاحي ةرادإلا ديوزت ةقيرط يف ًاريثك أوننفت « نينرقلا نيذه لالخ
 روطاربمالا ناك انين . ةيدايلا تاجاحلل اقفو « مهبردتو مهرانتخال ةمزاللا نيناوقلا «ليبسلا اذه

 رتل الام "شيجلا يف ةمدخلا « ةرادالا يف لمعلل نيحشرملا ىلع « رمألا ءىداب يف « ضرفي

 نم « ةرادالا فوفص نم راتخي يناثلا نرقلا يف هارن ام ريثك «بابشلا نس يف دعب مهو «ةيفاضالا
 طابضلا نم قيرفلا اذه يأ « ةئملا داوق ايلعلا تاجردلا ىلا عتفريو « شيجلا يف لمعلا مويلا جاتحي

 « دحوألا فرصتملا وه روطاربمالا ناك اذاف . شيجلا فوفص نيب نم اوزربو اوجرخ نيذلا
 لكروكتي نا « دج. يعيبطلا نمف « هيلافشلا ةقبط ىلا باستنالا ىلع « ريخألاو لوألا نمببملاو
 ًاقفو مهتابترم نيعيف « ةمظنملا هذه لخاذ يف مهعيفرتو مهتيقرت ىلا دوعي ام لك يف قلطملا ديسلا

 ١٠٠٠و © ىرغصلل سرتسس فلا ٠٠ نيب حوارتت ةنسلا يف بترملا تايابن تناك ذا « مهتاجردل

 . ىربكلل فلا

 ةيرخفلا بت'رلا كلسف . نييرادا نيكلنم ةباثمب امه « ناتروكذملا ناتمظنملاف

 يف مسوا قاطن ىلع هب ًالومعم يقبو رمتسا يروبملا دبعلايف هب لمس يذلا 5
 هتارابتماو كلسلا

 سف



 كلسلا ءاشنا يف لثمت لاجلا اذه يف ربكألا ديدجتلاو .ةديدجلا ةرادالا يف اهرثاكتو يروطاربمالا
 « ةيالولاك ىرخأ ةيلاع فئاظول امإو « يشيشملا كلسلل اما : هبحاصب يضفي" ناك يذلا هيلافشلا

 نيومتلا ةحلصم ةراداو « رصم ةبابن اهس الو ةبابنلا اهيلتو <« فئاظولا هذه نم ةمقلا يف ينأت يتلا

 ةاضقلاو ةنبكلا ةفيظو يه « كلسلل اساسا اهيف جردتلا فلؤي يتلا فئاظولا نيب نمو . 4

 اسآ يف لصنقوربلاك ايلعلا فئاظولا باحصا انيب «ًاروجأ الو تابترم اولوانتيل اونوكي مل نيذلا

 يذلا دعب «دحا نمامن . ًايوئس ًابترم سرتسس نوملم لوانتي مهنم دحاولا ناك « ابقيرفاو
 كلذ سكع ىلع لب « ةلودلا ةمدخ يف ًامدعم هتامح يضقي «نيسوسوملا نم ناك نم حب « انركذ

 عتمتي « كلذ ىلع ةوالعو . هانغ نم ديزيو هل ةورث ناوكي نا فظوملا ةعاطتسا يفف « مات

 « ةماعلا ةحلصلال صالخالاك : ىنغلاو ءارثإلا ىلا هليبس يه ةريثك ةيعاتجا تازامتماب فظوملا
 لكب اتظفتحا دقف .نيكلسلا نيذل باستنالا مزالي يذلا ذوفنلاو « روطاربمالا ةياعرب عتمتلاو
 طاخي' يتلا ةيئاوجرالا ةغوطلاك « ةيروبملا دبع ذنم اهب لمع يتلا ةيجراخلا تاعيرشتلا مساره
 يتلا دعاقملاو « خوبشلا ءاضعأب ةصاخلا ةيذحألاو « يمهذلا متاخلاو « اضرع وا ًالوط ءادرلا ىلع
 عفانمو تازايتما « نمزلا عم « اولن دقو . ةيضايرلا باعلألا تالفحو حراسملا يف مهل ظفحت
 نا ذا « داليملل يناثلا نرقلا فصتنم كنم « كلسلا تامزاتسم نم تحبصأ نا ثبلت ل ةديدج
 «مهبلا مالكلا هيجوتو مهتبطاخم يف بجو «دالوألاو ءاسنلا مهيف امب « ةيخيشملا ةقبطلا ءاضعا لك
 ءاضعا انيب « « ةّينسلا وا يننّسلا » آلثم اهنم «ةبترمو ةبت ةيتر لكب ةصاخ ظافلأو باقلأ لاعتسا

 هج وب تعن وهو © 1/111 ةفاش : ابنم « ةيرخف ظافلأو توعنب نوبطاخي' هيلافشلا

 رابكل ؛ عوق لاكلا يلك هوا « هتيطاخم دنع سرحلا دئاقل وا ةطرشلا ريدم
 لسلست هلباقي يرادالا لسلستلاف اذكهو . « كرفس يماس » وأ « نيضوفملاو باونلا
 «ةرادالا ىلع "لطأ اذكهو .ةيداعلا تالماعملا يفو ةيمسرلا تابطاحلا يف قافيرشت وا لوكوتورب
 . نيفظوملا ةرهز نم تفلأت « ءالبنلا نم ةقبط

 انب نسحي هنا الإ . ىرخأ ةديدع حاون نم ضيا انمهت ةزاتملا تاقبطلا هذهو

 ينامورلا عمتجلا يف هثدحأ يذلا رثآلا يف رظنلا عباتنل دحلا اذه دنع فقن نا
 .٠ ديدجلا يروطاربمالا ماظنلا

 وه رمألا يف زراملا ءيشلاو . اهبعشو امور ناكس ىلع ماظنلا اذه رثأ © ءيش لك لبق « رنل
 ك.لذو « ءارقفلا امور نيئطاوم نم مظعألا داوسلا العإ ةملوؤسمو ةمبمب 2 عالطضا
 يف « مهيلع مهاردلا عيزوتو « ةئيعم باسلاو رادق او حمقلا نم ةمظتنم تاعيزوتب

 ةيمسرلا تالافتحالاو دايعالا مهل رفوت انبي « مه شيعلا ياسا ريفوتل « ةزرابلا تابسانملا ضعب
 1مل أ يهالملاو زبخلا ه . ىولسلاو هبفقرتلا لئاسو نم هملا نوجاتحي ام لك باعلألاو

 . اه دبتساو امور ىلع منيه يذلا عضولا لانفوج ينامورلا خرؤملا اهب زجوا ناتك (ةنعلدد
 « اهل دح ال يتلا ةببعشلاو « يساملا عافدنالاو « ينونجلا سوا اذه ىلا انه ريشن نا يفكيو

 ضلي

 ينامورلا بعشلا



 ةبلح يف تابكرملا قابسو « نيصقارلاو « نينغملاو نيلثمملا ءامسأب ظفلتلا درجم قفارت تناك يتلا
 «نيينوطنالا دبع يف دعقم فلأ 7هنم رثكأ مهي ريبكلانادبملا ناك اذا دارطلا ةبلح وا ةعرامملا
 « رمحا : مهنيب زيستلل ةفلتخم ناولأ نم ابابث نودتري ءاقرف نيب يرجي ناك يذلا داحلا سفانتلاو
 « يناوجرالاو يبهذلا سونايتمود روطاربمالا ابيلا فاضأ نا ىلا « رضخاو ضيباو « قرزاو

 «سطبت هيزيلوك يف مهدعاقم ىلع نيسلاج جرفتم فلأ ١٠١ اهرضحي ناك يتلا نيعراصملا كراعمو
 «ريهاجلا تنهرب دقف . ناويح +4٠٠٠ « نيشدتلا ةلفح يهو « ةمخضلا اهتالفح ىدحا يف كرتشي

 نم « مود تدهرب اك « ةوقلاو شطبلاو دادبتسالا تاوزن نم هب شيحت امع ؛ نآآو نبأ لك يف

 اوفرعي فرا رمألا يوذ ىلع بترت اذلو . اهبضغ ةروث نعو « اهتسامح ةيوفع نع « ىرخأ ةبج
 , كلت نوداغتبو هذه نوريثي فيك

 هجئاتن نم ارش سجري ناك امدنع ىتحسوهلا اذه مواقي نا «اداج لواح روطاربما نم اهف
 ريهاجلا نوقلمتي ةرطابالا مظعم ىرن « كلذ سكع ىلع لب « ءيسلا يبدألا هريثأتو ةيلاملا
 روطاربمالا ايحأ دقف . رامفملا اذه يف فلسلا مهنم فلخلا زبي نا نيلواجت اببلا نوببحتيو
 ( مويلا اينامور ) ايساد ةعطاقم يف هبورح رثإ «ديبعلاو ىرسألا ددع رثاكت نا دعب «سونايارت
 كرتشا ةعراصملا تالفحو ةيخاصلا دابعألا نم « يلاوتلا ىلع امري ١0١ نم ًاوحن « اهل هخيودتو

 هذمه نا ريغ . ٠١6 ماع اهايحأ يتلا ةمخضلا ةيبعشلا دايعألا هذه يف « عراصم ٠ ١8
 الأ نيكلو . قالمالاو فارسإلاو قافنإلا نم وحنلا اذه ىلع رمتست نا نكميال ةيروطاربمالا
 كلم تامسو « اهايإ هيلوي ةطلس نم « روطاربمالل همدقي ام لباقم « معني نا بعشلا اذهل قحي
 ؟هيلا حمطي وا هيف عمطي ام لك لانيثاو «حرسملاو وبللاو زبخلاب «ةرارج شويجو «زيزع ضيرع
 ديدجلا ماظنلا هعفدي يذلا نمثلا لعفلاب لثمي اذه لك ,لاقو ىطتن ”قحيو . لانفوج لوقي اك
 ةيلعفلا ةطلسلا لك يأ < كلملا بعشلا لازتعا ماما < ًادج ديهز ند وهو « همايقو هدوجول ةيكزت
 بايسا ريفوتو « بعشلا اذه شيع دوأ نيمأت يفف . روطاربمالل ًارايتخاو اعوط « اهنع هيلختو
 بالقنا يأ نم هل ناؤّصو « ماظنلا ةمالسو هسفن روطاربمالا نئمأ « هنع هفدتلاو « هتيلست
 لعجي عونلا اذه نم.اجهن نا اك « لاب ىلع هل رطخت ةضافتنا ةيأ نودو 6« بعشلا هب موقي يسايس
 لطي نا نكمي ال اهيلعو هيلع رطخلاف « لعفلابو .. ةيعاّتجا ةروث لك نع لرعمب ةزاثمملا تاقبطلا

 . ةيحانلا هذه نم

 ال اهيف بعشلاف .|انمور ةمصاعلا ىلع رطخلا لك رطخلا اهيفو « لعفلاب لاتق ءاد ةلاطبلا نأ ريغ
 هذه نيب دوشح كلانبف . ةناجلا ةشاعالا تالجس ف مهؤاما ةلجسملا نينطاوملا ء ؤه نم فلأتي
 تايالولا نم نومداقلا نوئطاوملا : ًالثم مهنبب 6 تاعيزوتلا هذه نم ءيش اهناتي ال ريهاجلا
 مهشيع اويسكيل اولغتشي ناو اولمعي نا ءالؤه ىلعف . ءاوسلا ىلع ةششانلاو ةييرقلا « ىنرخالا
 ضعب ةبعبت وأ ةياعر وأ ةيامح تحت ءاوضنالا وا. ماضنالا مهئلواحم لشفلاب ءوبت اهدنع « يمويلا
 اثدنع ةرخلانهملا باحصا يزاري اه.امور يف « ناك دقف.ءاخسلاو دوجلاب نيفورعملا ءايرئالاو ءامعزلا

4 



 عيطتسي يتلا تاورثلاب هبشأ ةمخض تاورث اهباحصال نمي ال نبملا هذ#مل فارصنالاف . مويلا

 ةقبط يه <« ىرخا ىظسو ةقبط ٠ ةقبطلا هذه بناج ىلا دجويو . ًالثم «ءابطالا سطن اهقبقحت
 فصت يتلا ةيبدألا رداصملا ةرثك نم مغرلابف .عانصلاو تيناوحلا باحصأو نيمدختسملاو ةليغشلا
 ضرعتت امدنع ماتلا تمصلا مزتلت يبف « شئاقنلاو مقرلا هعيطتست ام رثكأ رصعلا قالخا انل

 حصنلا نم ترثكأ ًاءاوس « تاذلاب رداصملا هذهو . ةعضاوتملا ةيزاوجروبلا ةقبطلا ركحذل

 'لخت مل ناف .بعشلا ةلافثو ةقبطلا هذه نيب قرفت ال يبف «قالخالا يف حدقت تحار ما ةظعوملاو

 ةلاثحلا هذه لثمف«نتنلاو نطعلاةحشار مهنم حفت عاعرنم«كلاملا نم ةكلم ةمصاع وأ ةريبك ةنيدم

 ًايصخ ًامترم ءايرثالاو ءامنغالا وج يف ذجت يبف . شهدم دح ىلا ةيروطاربمالا امور يف 0

 ًاجاتنا الو « اهيف ىربك ةيراجت ةكرح ال يتلا ةمخضلا ندملا نأش كلذ يف اهنأث « رئاكتتو ومن

 عوجلا ةضع نم نمأميف «لاغشالانع نيلطاعلا نينطاوملا عم «ابلعجت نا ةلودلا لواحتف اهل ًامخض
 .ةساعتلاو سؤبلا تاكرد ىندأ ىلا اهراذحنا نود اهنم ًالوؤح « ةقافلا ةعسل وأ

 . رخآلا قيرفلا دنع لمعلا اهلباقي نأ بحي سانلا نم قيرفلا اذه دنع ةلاطملاو
 هبلع وه ام الول « ةمخضلا ةبلاملا ءابعالا هذه هجاري نا نم زجعا روطاربمالاف

 دح ال يتلا هنايطاو ةعساولا هكالمأ راثتسا نم امههدمتسي ةلئاط ةورثو ىنغ نم

 الواهل ةميق ال هذه ةعساولا هكالماو « ةيروطاربمالا يف كالم ريكا وبف . رصحالوامهل

 ديلا لضفب كلذو « ةنيفد تاريخ نم اهيف ام رامثتساو اهلالغتسا عيطتسي ام ةبسنب الا نراش
 . اهب فرصتي يتلا ةلماعلا

 تارشع عضب نوزواجتي كش الو ميف . هتزرمت و هاقرالا ديلا هدع وه م «امان لبق نح

 لامعلاءالؤم « ابيع رثع' يتلا ةيرثألا شئاقنلا انيرتو . مشلاو مدخلا نم ةلق مهنيب فولألا نم

 فص طابض نم ددع ةرمأ ثحت «ةيركسع هبش بئاتك يف ْنيِبْشتكم «ريباوطو تاّئف ىلا نيعزوم

 , « ةيروطاربمالا فارطأ عيمج يف روطاربمالا كالمأ ىلع اوعزوت دقو « نيقتملا ضعب فارشاب وأ

 مهضعبو « ةرادالا يف ةبتك مهضعب « يضارألا هذه راؤتسا اهيضتقي يتلا ٍلامعالا عسمجي اوموقيل
 لبقتسملا يف يف معبأ مستبت دق يتلا لامآلاو « اهنوشيعي يتلا ةايحلاف . علاقملا وا مجانملا يف لمعي
 ةيدوبعلا نم اوقتعي' نا نوثبلي ال ةءافك مردقأو ًاظح مهدعسا . رغنآلاو دحاولا نيب ايلك فلتخت

 0 ا نيذلا نوقابلا اما . ةيرحلا تاوطخ ىلوأ كلذب نولانيف « اهيف نوفسري يتلا
 ام « كلذ مم ةأطو فخأ ناك « « ريق ءاقرا » عضو نا الإ « ريرم « ساق مهعضوف « ملاقملاو

 اماعلا دبلا
 ةلوذلا كالما يف

 يف نولسي اوناك نيذلا ءاقرألا كتلوأ « ةقاشلا لاغشالاب مهيلع مح” ناك نيذلا عضو هيلع ن

 ضعب مه ًانكسم ذدخنت تناك ةصاخ ريبادن ضعب كلانه . نومزتلم اهدبعتي يتلا لاغشالا هذه
 لدتسي ام «ةقالحلاو باشلا لسغ موسرو « تاماجلا موسرو مهتيذحا نم نم مهافعاك < ءيشلا

 رثع امم « لاغتربلا يف « اكساببف ةدلب يف « نداعملا ةعطاقم يف هبجرومب لمع يذلا يلامعلا ماظنلا نم
 ىلجا ةروصب تلحت يتلا ةمحرلاو ةقفشلا ةفطاع نم سيسر ىلع ليلد اذه يفو . ًارخؤم هيلع
 « ةماعلا دبلا هذه ديدحت نم نكمتت نا يف ربكالا ةرادالا مك ناكو . يناثلا نرقلا طساوا يف
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 تفخ امدنع ةينوطنألا ةرسألا دبع يف ىربك ةلكشم تحبصأ ثيحم اهرما لحفتسا دقو

 . بورحلا هذه مهئمؤت تناك نيذلا ىرسألا ددع « ىلاتلاب "لقو «بورحلا

 روطاربمالا كالمأ راؤتسال طق يفكيل نكي مل « ءاقرالا نم ديدعلا ددعلا اذبف « كلذ عمو

 حلصيل نكي مل < ىرسالا ءالؤبب ةلثمملا ةلماعلا دملا نم ًاريبك [بناج نا ذا « لككالا هجولا ىلع

 دحي وبف كلذ عمو. رارحأ لامعب نيعتسي روطاربمالا ىرن اذلو , ةعارزلاو لوقحلا يف لمعلل

 ىلا هضارأ راؤتسا ميزلت يه « ةداع اهدمتعي ناك يتلا ةقيرطلاو . مهنم هتجاح ريفوت يف ةبوعص

 مهتبقارم رمأ كرتي نا ىلع « مبعم أهدقعي ةصاخ دوقعل ًاقفو 0000/0765 نيمزتلمو نبديعتم

 نيبت « اكسابيف يف مجانملا ةعطاقم يف تدجو ينلا ةيرثالا تاباتكلاف . روطاربمالا مهنيعي ءالكول

 دلا ةلقل كلذو « ةيرائتسالا مهتادبعتب مارق نودبعتملا ءالؤه اهدجم ناك يتلا قاشملاو بعاصملا

 3 7 هيجومب زاجأ ؛ مجانملاب اصاخ انوناق سولايرده روطاربمالا 'ردصأ دقو . ةلماعلا

 رهشأ * ةدم هراؤتسا يمسرلا دبعتملا لمهأ ملقم وأ مجنم يأ  صاخلا هباسحل رمثتسي
 0 رمثتسملاو مدقلا دبعتملا نم لك ىلع ةبترتملا تابجاولا ددح « روكذملا نوناقلا نا امك

 نأشب تذخت' عونلا اذه نم ريبادت نا « سنوت يف اهيلع رثع ثلا شئاقنلاو مقارلا نم ددع لديو

 يضارالا هذهو « ةقباسلا نم ةيرح- عسوأ « نيدبعتملا لبق نم ًاروب ةكو 2 روطاربمالا كالمأ
 روكذملا نوناقلاو . دودرم ريبك اهل الو « بومحلا ةعارزل ملصت ال « ةكسم يضارأ ةداع يه

 م « نيتلاو ةمركتلاو « آلثم نوتيزلاك ةرمثملا راجشالا ةعارزب « بوبحلا نع ةضاعتسالاب حصني

 «موقي نمل ضرالا ةيكلب فارتعالا ىلعو .تاونس ةدعل اهنع موسرلا ةيابج لبجأت ىلع صني هنا
 روطاربمالل رفوتي ال امدنعو . لغتو رمثت « هبعتو هدجي اهلعحف اهراثتساب « هسفن ءاقلت نم
 نم وا ةرخسلا نم نمأمب نونوكي ساناب نيعتسي هارن « ةلماعلا دبلل جاتحي وأ نوطيبثن نودهعتم

 « ةيداصتقا تارورضل لب « ةيناسنا ةفطاعل سيل « كلذ يف بيجتسي وهو « نيمزتللا فسعت

 ..ةرثسلا وه ىرخا ةئنيو لا امل ءةيللا هريعأ امناذا تع

 ينامورلا عمتجملاو ةيروطاربمالا ةدحو - ؟

 «فينع يوقف لكشب انايحأو « ينامورلا عمتجلا ريوطت ىلع ةيروطاربمالا عقاو رّسثأ ام اذاف

 هذهب لثمتي « صاخب مسيمب هعبطو روطتلا اذه هيجزت يف « ارثأو انأش "لقي مل رخنآ لماع كلانبف

 فآ يف ناكف « اهراصمأو ةيروطاربمالا راطقأ فلتخم نيب تطبر يتلا تاقالعلاو تالاصتالا
 « تناك يتلا تايالولا نم فيفللا اذه نم « ةمأ لقن ل نا « ةلود نيوكت يف « ًالواعمو ةلع « دحاو

 ءالؤه رثأ 2« ىرخأ ةرم « انل ودمي اذكهو . ةفراعتم ريغ « ةقصالتم ةرواجتم <« لبق نم

 ىرث نا « طق «بيرغب سيلو . اهسسأ خيسرتو ةينامورلا ةلودلا هذنه ءانب يف زرابلا ةرطابالا

 . سك اعملا رايتلادجو يف دومصلا نعت زجع نا دعب «مهتدارا سكعيىلع «هارجت ذخأي روطتلا اذه

 اذ



 ترفاوت «اناسلو ًالصفو ًالصأ ةنيابتم تاعمتجم نيبيرحي براقتلا اذهو

 رابصنالا اذ هو . رابصنالاو جامدنالاو ءاقتلالل ةريثك لماوع هل

 رقمو اهمف لقثلا ةطقنو ةيروطاربمالا ةصاع : امور يف متي جامدنالاو

 محلا مهتدوار نيذلا نيعماطلاو نيمماطلا راظنا ةلبقو « لامعألاو لاملا باحصأو لاجرلا ءايظع

 ءارو مهيعس يف ءاسنو لاجر نم « نيرمآتملاو نيرماغملا ىقتلمو « ةبنفلاو ةيبدألا داجمألاو ةيكذلا

 «بوعشلاو ماوقألاو رصانعلا عيمج ةميظعلا ةنيدملا هذه يف تفالت دقو . ظوظحلا دصصتو ةربشلا

 ةيرثلا رسآلا نوفدرب نيذلا ديبعلاو ءاقرألا نم ةديازتملا دادعألا هذه يف < دح ىندأ ىلع ةلثم

 عباوتلا نم ةيطارقوتسرالا تاقبطلا ةورثو ىنغ مه « فولألا زواجنت مشحلاو مدخلا نم دوشحم

 مم « نوقذاح « رثك « مهنيب ةقراشملاو . نولو فنصو قرع لك نم « قحاوللاو

 ىلعو « ةماعلا تامولعملاو ةفاقثلا نم بيط ىوتسم ىلع « بلاغلا يف « م« ةمدخ لكل دادعتسا

 « اهاندأو اهنطحأ ىتح ةقرحلاو ةراطشلا لامعأ لكبو «ةه وبشملا تاممملاب مايقلل دادعتسا متأ

 سوقطلا لك يف نوكراشيو « ةنابكلاو رحسلاو « ةفارعلاو ةفانقلاو ةفايعلاو ةماحنلا نوسراع

 نونفلابو « سانلا نم مهريغبو مهسفنأب ئتح « ءيش لكب نورجتتيو « ةيوتلملا تاقترحلاو
 ذنم » : الئاق ينامورلا رعاشلا دشني نا « اذه دعب بجع الف . فانصألا سخأب ىتح باعلألاو

 عبطلاب ءىدتيي مل بابصنالا اذه لثمو « « دييتلا رهن يف ههايم قفدي يصاعلا رهن حار دبعب دبع
 تبعشتو ءاخرلا مع نا دعب« ىبزلا زواجتو نمزلا عم مخضتقفدلا اذه نا الإ .ةيروطاربمالا عم

 . ابعورفو ةماعلا ةرادالا

 ةيروطاربمالا ة1رمه امور

 قتعلا ةكرح , اهتقتوبو

 ىلا نيح نم « نودبعيف « فراجلا رايثلا اذه نم. ةيشخ ةرطابالا سجوي نا بجع الف

 دبج اولواح امي « ةلجلاب اءاصقاو ةئراطلا رصانعلا جارخاب ةطرشلا ىلا « رخآ
 والا رايك دعيبتلب ايز تيدنساو !تداع ترمشتتا يلا ىتعلا ةكرخب

 نم دحلا « ةظفاحم ةيعاتجا حور نم هنع فرع أمب « لواحي ع

 ةلس درا لبق قيقرلا نع قتعلا مق « ةعدارلا نيناوقلا.نم أددع ةكسأل 1 ذه قلل اة

 قتع ةءارب رادصابو « ةدحاو ةعفد « دسعلا نم سخلا قّتع رظح اك « هرمع نم ةرشع ةنماثلا

 لست نم ةرتاصلا ةوققل ملا يطق ين هدش كلك . بلا دال يفت تن ةي
 . ةئامورلا ةيوعرلاب ةصاخلا تازايتمالا ةفاكب عت عتمتي نا قوتعملا ديفحل الإ حمستل نككت مل يتلا

 عتمتي يذلا كلملا نأل « ةففخم ةروصب امنا « هبحاص ةايح يف نوناقلا اذه, ًالومعم يقب دقو

 امهمو . مهسفنأ هبقوتعم نم هيلا نيبرقملاو هباحصأ تاساهلا مواقي نا عسطتسي ال « ءافعالا قحي

 ةيروطتلا ةكرحلا هذه ريس نم اعون فيفختلا ىوس عطتست مل « اهماقأ يتلا زجاوحلاف < نكي
 رصانعلا نيب جزامت نا امور تعاطتسا «هذه ةعساولا قتعلا ةكرح لضفبو .مواقت ال يتلا ةمراعلا
 ةيروطاربمالا راطقا عيمجنم اهتدصق نا دعب“ اهناكس نم مظعألا داوسلا اهنم فلأت يتلا ةنيابتملا

 ًاضعب تجمدناو مهرمأ ىلع نيبولغملا يرارذب نيحتافلا يرارذ تطلتخا اذكهو .ةيئانلا اهفا رطأو

 نم اودحي نا «

 نوسفانتي ةيئاعد ةدامو «

 ضف



 . يقلخو يبدأ رابصنا امتح « ةيناث ةبج نم « هبحص « قرعلا رابصنالا اذهو . ضعبب

 ناوءأرثأ قمعأو « ةيلعاف دشأ < لسقلا اذه نم ءيش ثايالولا يف مت دقو

 . اهدحو ةماعلا ىلع «رصتقي مل هنأل «أزوربوأروبظلقأ لكش ىلعءاج

 رطق يف مهناكسإل اهنم مبعالتقاو ةيلصالا مهدالب نم ةلجلاب ناكسلا لقن ىلا ةرطابألا دمع اماق
 ضئاف ةعساشلا مهتيروطاربما ابنم اونوكو اهوخود يتلا نادلبلا نم ”يأ يف نكحب مف . رخآ

 مل < يجبنملا < يرذجلا ءالجالاف . ناكسلا ةيلق ىرخأ راطقأ راعإ يف همادختسا حصي يرشب
 دقف . نوناقلا ىلع نيقراملا وا ةطلسلا ىلع نيجراخلا بيدأتل مدنع ةبحلا لثاسولا نم نكي

 مهقحس دعب نيطسلفب هولزنأ يذلا علطلاو بعرلاف . ةلجلاب قرلاو.دابعتسالا « هنع الدب اودمتعا

 مهلقثو ناكسلا لادبتسا

 ربجأ «سونايرده روطاربمالا دبع

 ةعطاقم نع لق“ كلذكو . اهراقفإ ىلا ىد ي رم « دالبلا نع ءالجلاو بره ا ىلع دوبيلا

 ةيالولا هذه تنكّمَلَت « ودبي اك <« طغض لك نم ًاولخ « ةلوصوم ةيدرف ةرجه لضفبف . ايساد

 بيلاسال «كاذن1 ىتح أجلت مل ةينامورلا ةيروطاربمالا نا ىرن اذككهو . اهل سونايارت حيتف دعب
 لع تدمع قار لبق نم ارباع تلرع نا ةنئاقلا لوذللا شعيل قيس يلا قافرالاو فاعلا
 ةرطابالا ضعب ىرن اذكهو . افولأم ًاريبدت اهدنع تحنصأ ىتح « دعب ايف « ريبادتلا هذه لثم
 تاعطاقم مهونكسيل « ةيروطاربمالا نع ءابرغ « ةرباربلا نم اماوقا « مهراطقأ نم نوملتقي
 كرامو « بونادلا ةقطنم يف نورينو « نيرلا ةقطنم يف « سطسغوا لعف اك « ةيلامثلا ايلاطيا
 يتلا عئارذلا نم ةعيرذ « هبلا وأجل يذلا ريبدتلا اذه ناكف . ةيبونادلا تايالولا ضعب يف ليروا
 تحاتأ اك « اهوحابتسا يتلا يضارالا راثتسال ةلماع دي نم هيلا نوجاتحي ام ريفوت نم مهتنكم
 امهاوبتسا ممأو بوعش لبق نم ةيروطاربمالا موخت هل تضرعت يذلا طغضلا اودافتي نا مهل
 ههبشي ام وأ راهدزالا اذه لثمتأر ناقبسي ملك ةيروطاربمالا هبتمعن يذلا راهدزالا اهبذتجاف
 نع ًاريثك فلتخي ال ايندتم اعضو « رمألا ءىداب يف « ءالخدلا ءالؤه عضو ناكو .٠ امدالب يف
 مهل ةرواجملا وا ابنيب نيئاقلا بوعشلاب اوطلتخا نا اومتعي م مهنا الإ ٠ اييرقت ءاقرألا مشو
 . ادع وكدا رااهف اوروستاو

 رودلا ىلا « لببقلا اذه نم انرشاو قبس دقف . جامدنالا اذهب ىرخا رصانع تلعافت دقو
 لك تحت اولحو « عقصو رطق لك يف اورشتن ثتنا نا دعب « ةيراجتلا ةكرحلا يف نريروسلا هبعل يذلا
 يذلا ينيدلا دابطضالا اذهوه « ةالابم ريغ يف انه هب رك نا نككمي ال يذلا ءيشلاو ٠ ءامع

 نم هريخ. انغلب دقف . ليروأ كرام روطاربمالا دبع يف < ن كومل ةئيدم ويس هراثي قوتكأ
 .امجحيرفو ايسآ يف «ناميالا يف ميتوخأ ىلا نويلو انيبف ةئيدم ويحبسم اهلسرأ ةيناثوملا ةغللاب ةلاسر
 طخ ادهش أ ريك دعاس « « انباسح نم هطقسن الا بحي ةراجتتلا لماع ريغ لماع كلانهو
 ةيركسعلا ةمدخلا تابضتقم اهتبجوتسا ىلا تالقانملا هذم يف لثمتي وهو .« روطتلا اذه
 تاعطاقملا نمغ اهلمكشت يرحي ناك هقرفو شيجلا ريباوط مظعمف . ةماعلا ةرادالا تابجومو

 سفن



 اهضامح نع بذلاو « ةيروطاربمالا دودح نع عافدلا يعاود نأ ريغ . هتاركسعم نم ةيبرقلا

 « امهدارفأ نم غلب نم لضفيف < برغلا ىلا قرشلا نم « ابلماكب ةقرف لقن يف بدست ام ًاريثك
 راقت ىلإ قف صنم « قر يبخ اووقتسمو اوفي نأ احر ككسعلا عوتضل ءاوتلا دنع ةغاقتلا نم
 امو ٠ يلصالا مهنطو نع نيديعي <« شيجلا نم موجورخ انف يك عطقت تناك يلا نضرألا همن
 ناش ك ذ يف اهنأش « ةديدع تالقانمل ةضرع نوكت ام ًاريثك شيجلا يف طباضلا ةايحف نكي
 ام ةيروطاربمالا يف « يوغللا جاودزالاف . ىطسولا ةجردلا نم اوناك ولو « ةرادالا يفظوم
 هذهو . ةمبرت نم اوقلت ام يف « ةينيتاللا نونسحي اوناك نيذلا برغلا ءانبا نود الئاح طق ناك
 ضببالا قرش يف قيرغالا نود الئاح « يناثلا نرقلا ذنم « فلؤتل دعت مل « ةيوغللا ةيجاودزالا
 اوحارف « مهتامدخ ىلع دمتعت <« س سونايرده دبع ذنم « ةيروطاربمالا تراص نا دعب <« طسوتملا
 يف ءاوس « فئاظولا باوبا مهمامأ تحتفنا نا دعب « ةينيتاللا معت ليبس يف باعصلا نولاهستسي
 «ممتجلا تاقبط ضعب نيب « جوازتو ةرهاصم ةكرح كلذ عيتتسا دقو . ةرادالا يف وأ شيجلا
 اهدّ « امدامعو ةيروطاربمالا رخذ تناك يتلا تاذلاب تاقبطلا هذه نيبو رخآآو رظق نيب
 ةينيدلا قراوفلا ةدح نم فيفختلا ىلا ةحرحلا هذه تدأف « ةيرادالا رطألاو تاكالملاب
 وقتس ةكرح يهو . اهنيب ايف ديحوتلاو « ءارآلاو راكفالا مداصتو « ةيدئاقعلا تاقيدصتلاو
 . علاطلا لبقتسملا يف دتشتو

 يتلا للثملاب المع « براقتلاو سناجتلا نم ديزملا وحن ةبالغ ةعزت هبوشت ندفل ةنانمزا وقرا 7 و ند لا. ى5 0 قوقحي ديازتملا فارتعالا تناك يذلا تايدلبلا ماظن راشتنا نم رثكأ «كلذ عم « رتثأ ءيش نم ان 00000
 روطاربمالا ناك يتلا تاماعنالا هذه ةجيتنو « ماظنلا اذه اهب شاج ع

 . ندملا ضعب ىلع هغسسب ناك تلا ةينامورلا ةيوعرلا قمح هللا « وخسدو اهب دوحي

 . ”لقم'و تاماعنالا هذه نم رثكم' نيب « لاجلا اذه يف ءاخس لوألا ةرطابالا نيابت دقف
 دق سويراببطو سطسغوا نا « ولغنو لوقلا يف طرفن الثل ؛ ديكأتلا عبطتسن ال نكحلو
 « الثم سريدواك روطاربمالاك « ةرطابالا نم امهريغ نا لوقلا حص اذا « « ةنيدملا باب ادصوأ »
 ةضضق ةضقلاف «ديكألاو تباثلا ءيشلا اما . « اهبعارصم ىلع اهوعربشو باوبالا اهئم اوحتف و دق
 تارملو « قحلا اذه لثمب ماعنإلا نع « كولملا م ءالؤه نم دحا فلختتي 1 ذا « ةماع ةعزنو ةيبسن

 اح ااا رز م 2 انور يعزل عر اورتلا يارا نيرا د
 . يعرشلا مهتنيدم عضول اقفو « ةيدلبلا قاطن نمش « ةهبجولا ةرعاتجألا تاقبطلا نم كلت وا
 وأ شيجلا يف ةمدخلل نوعوطتي نم ىطعت' ةصاخ تاماعناو ةيدرف تازايتما قحلا اذه عبتتسيو
 دبع يف تأطابت وأ ةكرحلا تفخ ام اذاف . ةفاضالا شيجلا قرف يف ةيركسعلا مهتمدخ ءاهتنا دنع
 ىلع « ةرسالا هذه ةرطابا معنا ذا « ةينوطنالا ةرسألا دبع يف تعستاو ترشتسا دقف « سونابارت
 يف نينطاوملا لك نا ثيحب 2« ةينامورلا ةيوعرلا قحي « تايالولا دعاوقو ىربكلا ندملا مظعم
 ريهظلاف اذكهو . ةيصخش ةروصب « لبق نم مهضعب اهب عتمتي نكسي م اذا اهنوبستككي ةنيدلل

 اضفقا



 رارحالا لاجرلا عيجلقحلا اذهب هيف فرتعبف 7١5 ماع هردصبس الكرك ناك يذلا يروطاربمالا
 . ةكرحلا لومش هاكزو دادعإلا بابسا هل تأبهت دق تناك « ةيروطاربمالا نمض اودلو نيذلا

 عضو ةماقإل يعرت تناك يتلا ةلماشلا ةكزحلا هذه نأش نم لملقتلا ءرملا لواحي نأ ثبعلا نم

 .بلاغلا رفظملا بعشلاو ةيروطاربمالا يف اهرمأ ىلع ةبولغملا بوعشلا نيب يواسي«ينوناق يعرش

 تدتما «ةدارالاو ةطلسلا قلطم « روطاربما ةفراشمو ةرطبس تحت عبطلاب يرجت ةكرملا هذهو
 لب « [ظوحلم ًايدام امنغ' تايالولا ناكس ىلع "رحت ال « ةيروطاربمالا فارطأ ىصقأ ىلا هتطلس

 « ديدج قح نم اوبسك ام لضفب نوحبصي ذإ « مرثغلا ضعبب مهيلع دوعت « كلذ سكع ىلع
 ردان ءيش اذهو - عتمتت مهتنيدم تناك اذا الإ « نينطاوملا ىلع الإ عقت ال يتلا بئارضلل ةضرع

 و . تافتقسملاو كالمألا تبيرض نم كاذ ذإ نوفي « « يلاطيالا نوناقلا » ةياعرب  ًادج
 ةسيدألاو ةينوناقلا ةاواسملا هل نمؤي ذإ « ًاريبك ًازابتما هبحاص لوب ناك قحلا اذبف « كلذ

 هذه اهتعطق يتلا لحارملا يف « هلضفو هردق قحلا اذه ءرملا ردقي يلو . نيدنامورلا نيئطاوملاب
 ةئنامورلا تايالولا ناكس عضو هيلع ناك ام ىلاركفلاب عجب نأ هيلع «دعاصلا اهروطت يف ةكرحلا
 . ةيروبجلا ذوبع رخآآ يف

 يذلا جبنلا اذه ىلع « ةيابنلا ىلا تراس ةريثك الود مدقلا اهخيرات يف فرعت م ةيناسنإلاف
 . ةينامورلا ةيروطاربمالا هيلع تراس

 ةكرحب نرتقت ملول ثدحت نأامل نكميمل «ةيروطتلاةكرلا هذهو 02020
 آعم اتلعافتف «(فل هتّفلو يفيرلا عمتجلا يف تعلط « اهل ةلئامم ةيروطت سدا و يي كاب

 5 6 : ةيدابلا ةيزارجرويلا
 دقف ءيبلملا قرنا يف «ةذمتسم نكت زملا هله لتلا اتلماكتو

 اى ىفتقا دقف « برغلا يف امأ . دبعب نمز نم هدنع تقلطنا « ةيئادب ةكرحل ةمتت هيف تءاج
 « رمألاف . قالطنالا ةطقن نم يأ « ةيادبلا نم ءيش لك ءاشناو < لصألا نم ديبمتلاو سيسأتلا
 ةرادالا ماهم نع امل لزانتي « ةيلحم ةمظنم وأ ةئيه ءاشنإ درجم سيل < روطاربمالا رظن يف
 هعم نواعتت نرا اهديرب ةيعاتجا ةقبط علطت“ ةقتوب وأ ©« لغلشم ةباثمب هدنع يهف . ةيلحلا

 بورح نمتناعام تناع يتلاتايالولا هذه يف ةيطارقوتسرالا ةقبطلاف .ءابعألا ضعب هنعففختو
 ةمزاللا ةيرسثبلا ةداملا هل مدقت نأ طق اهرودقم يف نكي مل « هتاليوب تسرضتو ينامورلا حتفلا

 هيلع بترت اذلو . ةفقثملا ريغ « ةغاشملا ىلفسلا تاقمطلاب ىق قثي ال ؛ ةبنث ةبج نم « وهو ٠ ةرادالل

 « راصتخالابو « ةفقثم « ةئيصر « ةقيرع « ىطسو ةقبط « كلانه ءىثثي ناو « انه عجشي نأ
 «ةراضحلا باسأب ذخألا ىلع ندملا لمحيف اهعبتا يتلا ةسايسلا يدترت اذكهو . ةيزاوجروب ةقبط
 . ىربكلا هتيهأ هل ايعاّتجا اعباط

 عم لثمت ال يبف « اهلئاسو تنيابثو ةيدلبلا ةيزاوجر وبلا هذه نيوكت فئارط ثعونت اهمو
 الإ.« اهيف لخسدي ملف . ةيروطاربمالا ناكسل ًارغصم اعاطق « ةماوقملا اهرصانع ثيح نم « كلذ
 تناك ذا « نييعارزلا لايعلا ةقبط يه « ًاددع رثكألا ةيفيرلا ةقبطلا نم رصاتع  ردانلا ليلقلا يف

 ا



 . نيرخنآلا دنع ضرألا يف لمعلل ةجاحلا مهمترتف « عضاوتم لام سأر ىوس « ءدبلا يف « كلمت ال
 نوموقي اوناك نيذلا ءالؤه ايس الو « ةلماعلا ديلا نوفل وي اوناك نم ةقبطلا هذه يف دبا لغسي ملو
 دقف . ىرخألا ةقاشلا لاغشألاو ةيرجحلا علاقملاو مجانملا يف لمعلاك « اهتقشأو لامعألا "طّحأب
 اوتوأ ول ثمحب فظشلا نم ريبك بناج ىلع « ءاوسلا ىلع  كئلواو ءالؤه دنع شيعلا عضو ناك
 نم ىندالا دحلا اورفوب نا اوعاطتسا امل « نامرحو ريفوتو ريتقت نم هيلع اوناك ام يف بئاجملا
 ريشع الو مهل ريمس ال « ندملا جراخ < ىرخأ ةبج نم « اوناك املو « مهتغلب' دسي يذلا فافكلا
 ابعم مدعنت ةقيمع ةيعاتجا ةوه مهئاسؤر نيبو مهنيب لصفي «اعم ءاقشلاو لمعلا يف مهل ةقفر ىوس
 وا للعلا نم بيصنو ردق يأ ليصحت نع نيفلختم « نيزجاع اوثبل اذلو . نيبناجلا نيب ةقالع لك
 ةيوعرلا قحي اومعن اداقو . ةيصخشلا هتيرحب مهنيب معنأ نم ىتح « كلذ يف اوبغر ولو ىتح ةفاقثلا
 . ريغ ال نينطوتسم وا « نينطاق » درج ةيصخشلا لاوحألا رظن يف اوناك ذا « ةيندملا

 ءايرثالا نم ىرخأ ةيعاتجا رصانعل « كلذ عم ترفوت « اهنم اوهرح' يتلا تاناكمالا هذهو
 نم ةقباشلا تءاج دقو . ندملا ناكسو « مهريغصو مهريبك ناطقألا باحصأو نيكالملا رابكو
 اوربصناو « ايلعلا ةيعاّيجالا ةقبطلا ىلا اومضنا نا اوثبلي م نيذلا تايالولا ناكس نيب نم ءابنغألا
 وا « ةينامورلا تايالولا مدقا نم وا « أشنملا يبلاطيالا يبنامورلا نينطاوملا نم تءاج اك « اهيف
 وا نابطالاو يضارالا باحصا قيرط نع وا « ةينامورلا ةيوعرلا اولان نيذلا نيبراحا ءامدق نم
 ًاريثكو . اهورتشاو يضارالا ضعب اومطقأ نا دعب نيكالم دعب ايف اوحبصا نيذلا نيفظوملا راغص
 اوفرع' عضو ىلع هعم اورقتساو ًايناث اعمتجم « ندملا ناكس بناج ىلا « قيرفلا اذه لكش ام
 ةيبط ةوسا اوناك « مددع ةلق نم مغ رلاب نيذلا مرور عرواسم راس س» 11011 همم بروم اذ وناق هب

 دقو « ندملا ناكس مظعم هاذتحا ًالاثم تفّلأ « انه اهركذ ىلع يتأت دهاوشلا هذهو . مهريغل
 مانكس ءارج نم مهل ترفوت يتلا ؛ ةيفاقثلاو ةيداصتقالا تاليبستلا « كلذ قيقحت ىلع مدعاس

 فلتخي ال ًادج عضاوتم لصا نم اعانصو ًالامع انيأر اذكهو . ىربكلا دالبلا رضاوحو ندملا يف
 روطاربمالل ءالوسانلا دشأ نم نوحبصي“نيقتمملا داوسهيف فسري ناك يذلا عضولا نعمهعضو
 و رشابي مث 2 مهتباقن ةئيه يف ءاضعا 2 ريصق يآل دعب « نوحبصيو موا" 8

 « كلذ عم « ةبترم اهالغأو فئاظولا هذه ىمسأ تيقبو . اهتايلوؤسم نولمحتيو ةيدلبلا فئاظو
 مهرارذ ماما اهيعارصم ىلع اهباوبا تحتتفنا نا ىلا «سانلا ءالؤل لوالا ليجلا ماما ابيرقت ةدصوم
 مهباكر يف ريسلاب ىضربو ظحلا رغث اهنع "تفي ةمسب لوا دنع « دعب ايف

 اببجوت « ىرخا ةبج نم « تناك اي « ديازتم يلام رسي نع ًاريبعت تءاج تاحاجنلا هذهو
 ثبلي ناامو « ىلوالا ةقالطنالا دنع هنم دب ال « هديب ناسنالا لمع . يداصتقالا طاشنلل رخئآ
 كش الو يه « ةراجتلاف.. دببعلاو ءاقرالا ضعب هيف لمعي ًالغشم ليختسي ىتح يشخلا ناكدلا
 عقي نآو هلامع .مظني نا رجتملا بحاص فرع ام اذا ايسال « الام بحرأو ادي عسوا « كلذ يف
 ةنئفلاو . ىلعأ ةيعاتجا ةبترم يف يوتسي نا ثبلي الف « ىرخأ نكامأ يف نيلسارمو ءالمع هل

 رسامو



 حاتي كلذبو « ناطقالاو كالمالا ءارشش يف اهتورث نم مسق فيظوت لواحت تناك مهنيب ةراتخلا

 . ءاضقلا وا ةحانلا يف ءابجولاو نابعالا ةيترم ىلا ضوبنلا اهباحصال

 لخسدلاو «لام سأرنم كلمي امل هرامثتسا ةقيرط فالتخابفلتخم ناك ءرملل يعاتجالا رامتعالاف
 رهظملاو « اهايحي يتلا ةابحلا طم نع ءيشب اهريثأت لقي ال ءايشأب هيلع دوعي ناك « هنمؤي يذلا
 ةيفكو « مهنود وه نمي وا « هيلع لايع مه نمب هطبرت يتلا تاقالعلاك « هيلع ربظي يذلا يجراخلا

 ةئشنت لواحي ناك يتلا ةيبدقلاو «هاوه ىلع اهب ف”رصتبف «هل رفوتت يتلا غارفلا تاقوأب هعاتمتسا
 نيب ًازراب الحم لتحا بدالاو ركفلا رومأب ماتهالاف . ةابحلا هوجو نم كلذ ريغو « اهيلع هننب
 يتلا ةرحلأ نهملا باحصا لابقتسا نم جرحتت نككت لو . ةيزاوجروبلا هذه تغدغد يتلا لشُملا
 مالقالا ةلمحو ركفلا لاجرو بدالا لها اما . لابلا ةحارو ةعّسلا اهباحصأل نمؤت نا تفرع
 . ماركالاو ةّتلجتلا عضوم « اولحن ايا « اوناكف

 ركلا : اه. فاصتالا نم ةيزاوجروبلل دب ال يتلا بقانملا نيب نم

 يف ةبغرلاو «“ رغصالا نطولا بح « ًايثديم هيلا عفدي يذلا « داجلاو

 بستكيف «دبعب نم اهملا نومداقلا سانلا اهب كراشي « دايعالاب امود الفتح « ىهيأو لمجا هتيؤر

 جاتحي نا بجعالف . رك ايلا ىرالاو نالكا نب اللا ىف ادهني انس جمالي :ريخ# دب

 ةايجلا موسرلل نكمي ال يتلا «تاقفنلا هذه لثم ةبجاوم هعم عبطتسي رفاولا لاملل ةيدلبلا قودنص

 عئارشلاو ةبعرملا ديلاقتلل اقفو «انبع وا دقن «اهب دوحم يتلا تاعربتلا كلت الو ىتح ءابنمؤت نا

 تناك اذلو .هنزو قد وأ هنأش رغص اهم « ًاديدج ابصنم « دلبلا ءانبا نم لاني نم « اهب لومعملا
 دتشت نا ورغالف . ةفلتخم تاعربتو تش تايه « ةطساولاب وا اسأر « ةنيدملا قودنص ىلع درت
 محل حاتأ نيذلا ءالؤه نيبو « ةلح لا يف نينطاقلا نييزاوجروبلا نيب ةيماح ةسفانم « عربتلا رامضم يف
 اوقرتو اوزترب نا دعب مهمه دقف .اهنع اديعب اوشيعي نأ «ةيعاتجالا مهتلزنمو يوقلا يلام مهعضو

 تأر يتلا ةدلبلاب وا « لوالا مهئشنمب قيثو لاصتا' ىلع امود اوقبي نا يعاتجالا ملسلا تاجرد يف

 ةحلصملاو ىبرقلا نم جئاشو ابب مهطبرت لازت الو « اهبورد ىلع ًاراغص اوجردو ىلوالا مهتأشن

 ىلع صرحت و « مهيلجتو نيزربملا اهلمب رخفت اهرودب يهو < تادنتقملا نم كلذ ريغو < كالمالاو

 ءاضعأ نم نيييانلا لجس يف هءامسأ لجستف « ابيلا مروضح دنع مهب لفحتو « مهب ظافتحالا
 نر ا مهتاربهو مهتايطعأل راطمتساو مهل ابذج ةدلبلا

 «ريصنلا رود ليشمتب «ةصاخلا هتقيرط ىلع لك ننفتي «اوعماف اوعلط نمم دحاو لك حار اذكهو
 باستكصاو « مهب ربلاو مهيلع فطعلاو « نينطاوملا ىلع مهبدح يف كولملاو ةرطابالاب مهنم اهبشت

 مقارلا نم هيلع رثع' ام لضفي مويلا عبطتسن اذكهو . ءاخسب عربتلا قيرط نع مهتالوو

 ضعبىلع كلذ نم رصتقنلف . دح الو اهل رخآآ ال نيئسحملا ءالؤبب ةمئاق دادعا « ةيراكذتلا شئاقنلا

 آثم كلذ نم . اهرادقمو اهعونو تابهلا هذه ةيهام نع ةحيحص ةركف نتوكنل ةلثمأو دهاوش
 مثالولاو « اهوبّدأ يتلا ةلفاحلا بدآملاو « ءاخسلاب يمابقلا مقرلا اهياحصأ اهب برض يتلا غلابملا

 اهدوحر ةيزاوجروبلا ءاخس

 ربك



 « ةيراكذتلا باصنالا ةماقاو « ائبع ابهعيزوتب اوماق يتلا تاعيزوتلاو « اهوملوأ يتلا ةيخسلا

 وا «شايرلاو ثذثالاب هتيلحتو هنيبزت واةماع ةحلصم يذ ءانب دييشت اهيجوأ يتلا تاقفنلا ميدقتو

 ام ةيلحملا ةرادالا فيلست وا « روطاربمالل وا هتلحم وا « هتزيدم وا هدلبل اهادأ ىلثم ةمدخ

 . نم ابمزاي ام ريفوتل يعسلا وا « ةدلبلا نيومتل ةمزاللا غلابملاب باتتكالاو < لام نم هيلا جاتحت

 نوئصري' يتلا تاكرتلاو « طحقلا مماومو بدجلا تاقوا يف ةصاخلا هتقفن ىلع اهداريتساو ةطنح
 . كلذ ريغو « قش ضارغأل اهب

 «ةصاخلا تائيهلا وا تائفلا ضعبل بهذت تناك ءاخسلا اذه هوجو ضعب نا لوقلا نع ينغو

 ناك اهم ؛ ةيقرت وا ريدقت وا عييفرت ىلع لوصحلاف .مهلك ةنيدملا لهأ نود نيعم قيرف اهب عفتنمف
 ادع امل الإو < همركو ماعنالا بحاص ةيحيرأ زاربإل ًارربم هدحو يفكي « اعضاوتَم وا ًاريغص

 . مفرأو ىلعأ ةبترل ًالهأ

 همرك رابظا ةوظحلا بحاص نم امتح يعدتس ىلعأ ةبتر ىلا ايند ةبتر نم عيفدتلا ناكو

 رداصملا انئتاف ناف . نوسفانتيو « هبف نورابتي قابس هبش يف سانلا هعم لخد هجو ىلع هدوجو

 نمؤت تناك فئاظولا ضعب ةسرامم نأب « نظلا ىلع انلمحي سفنلا لع نم ءيشف « انه ةقيشولا

 « ةنيدملا ةرادا نمؤت تناك ةيدلبلا ةيزاوجرروبلاف . ةيداملا عفانملا ضعب « اهباحصأل « كش الو

 بابتتساو ةطرشلا نيمأت ىلع « نييروطاربمالا نيفظوملا بناج ىلا «ربست نأ اهيلع ناك ذإ
 نيب قفرت فيك فرعت يهف . هلك صرحلا اهنيمأت ىلع تصرح رومإ يهو « اهيف ماظنلاو نمألا

 «اهنم ةيدلبلا قح « بئارضلا عيزوتب لصتي ام لك يف ءاهل نيعباتلا صاخشألا ةحلصمو اهتحلصم

 نم نكي اههمو . ايندلا تايوتسملا يف رفوتيل نكي م « يناثلا لاحالا اذه نكلو . اهتيابجو
 ىطسولا ةقبطلا فلك ماظنلا اذه نأب انه دكؤن نأ نم انمنمت ال يهف < كوكشلا هذه تارربم

 يهو « ةنيدملا اهعسرتت تلا لثئّْملاك لمعلا ىلع اهزفمت ىرخا زفاوح كلانه ناك دقف . ابلاغ

 عدبتملا وا بهاولاف.جراخلايف رخافتلاو ةاهامملا ىلع ةينبملا ةيصخشلا ةعفنملا«ةداع ىدعتت ال لثثم

 سلجلا ءاضعأ هذخأي ًارارق « هلمعل أ أريدقت وأ هل ةأفاكم « هعربتو هئاخس ءاقثل « لاثي ناك

 ًاديلخت باصنألاو ّةرلا ىلع شقني تاعربتلا هذه ربخ ناك ذا « همركو هئاخسب ديشب يدلبلا

 « هقتاع ىلع « هسفن وه ذخأي ناك ام ًاريثكو . ليثاتلا هيوذلو هل بّتصنت“ وا « اهبحاص مسال

 «هربقىلع عضوت يتلا ةدهاشلاف <« لك ىلعو . هعفرو لاثمتلا عنص ةفلك وأ تاباثكلا هذه فياكت

 اهردتبا يتلا ءايشألاو « همرك هوجوو «هدايأ رابخأو هباقلأ نع موقلا ث'دحت تناك «ةافولا دعب

 . ةدلبلا ةحلصمل

 تاباتكاهبانعلاطت يتلا ةيرشفلا حيدامألاو يلاعلا هيونتلا اذه مامأف
 رصعلا اذه لاجر نم دحاولا يرتعي ؛ ىصحت ال يتلا شئاقنلاو ّرلا

 يربني ةسفانملاو ةاهابملا هذه ىرب امدنع رغاصتلاو قافشإلا نم.ءيش

 فسأتلا اذه ريغ سوفنلا يف ريثت يبف كلذك . مهينطاوم ناهذا يف مهامسال [ديلخت نوتسحملا اهل

 رصانع نم رصنع ةيدلبلا ةايحلا
 ةيروطاربمالا ةدمححو

 انفي



 تبهذ ام ًاريثك ذا لضفأ هوجويف تاعربتلا هذه نم ةدافالا «كش الو «ناكمالاب ناك دقف.ًاضيا
 امود لبسلا نم نكي مل هنا انفرع اذا ايسال « اهتحت لئاط ال تاوزنو تاوبش ليبس يف « افازج
 . سانلا نم ديدعلا كلذ ليبس يف نيرخسم « رئارملا شب الا « اهعمج

 سيساحالاو رعاشملا هذهل ةئيدم تايالولا ناب لهاجتن وا لبجن نا<اذه دعب زوجي له«نكلو
 امل ةنيدم اهنا اك « اهبلع تلبسأ ىلا ةليزجلا تاماعنالاو تاعربتلا هذه نم ريثكلاب ةيركلا
 : اهنيب دّمسو يذلاو « مويلا ابي ىهابتت يتلا ةشهدملا ةينفلا فراخرزلاو ينابملا هذه نم ريثكلاب
 ةرادالاف . ضعب نع ًاضعب اهدعابت نم مغرلاب « فراخزلا هذه يف همتأ ىلع ىلجتي فرتم قوذ

 تذخاو « ةينيدمتلا ابتلاسر قيقحت يف تايدلبلا هذه ىلع اريثك تلوع يتلا ةيروطاربمالا
 اكرتشم ايوق ًارصنعو ًاريبك ًالماع «كاذ ذا « تايدلبلا ةايح نم تلعجو « اهترزاؤمو اهعيجشتب
 « ابنيب ةدحولا نيمأتو « اهربصو ةيروطاربمالا ناكس اهنم فلأت يتلا ماوقألا جمد ةيلمع يف
 يذلا لكشلاو « ةيروطاربمالا فارطأ لك يف «ةينفلا لثملا هذه لثم مايق ءارج نم كلذو

 تمر ىناو « ينامورلا نطاوملا « ةايحلا زفاوح تعفد انياف . اهترولبو اهقمقحت يف هملع ترقتسا
 لصتي ام لك يف «هدالب نع ًابيرغ هسفن سحي ال وبف « عبطلا قزن وا ةنهملا وا ةغلظولا فورظ هب
 يتلا ةعطاقملا وا ةيالولا تناك امهم « عمتجملا دارفا نم درفك اهب علطضي يتلا تايلؤسملاو ماهملاب
 ةيسايس مظن «ىربكلا ا١بطوطخ يف « هتعلاط « لح وا طبه اًتياف . رادقألا اهبلا هب تقلا
 « ةيدام وا تناك ةببدأ « اهتاذ ةيعاتجالا مقلاو « ةدحاو ديلاقتو « ةدحاو فارعاو « ةدحاو
 ةراضحلا تاموقم نم ريثكلا « لوقلا رصتخمو « اهتاذ داعالاو « ةدحاولا ةيراعملا فراخنزلاو
 اهوطسو ةراضحلا هذه ةوقب ًاذوخأم هسفن ىرب نا « هءه ةلاطلاو بجع الف .ةدحاولا ةيئاموزلا

 نوه وستتم نذل ايسولا ةراقملا ءايأ + يل زاد ل تو اعل ابيت كرر
 ىرب امدنع دجملاو رخفلاو وهزلا نم ةليبن ةفطاع هيف ثعبتف « مسالا اذه «اهاوس نود «اهدحو

 . ماظنلا اذهل المج هسفن ءىلتم ا « ابنم ًاءزح هسفن

 ثيئرقلا لالخ. « لببقلا اذه نم مت يذلا ق”الخلا روطتلا نا حضاولا نم

 ذخأ يتلا ةيروطتلا ةكرحلا هذهل ةلاطتساو ةلكت ناك « يناثلاو لوالا
 يهو « يسرافلا ملاعلا دايسأ ردنكسالا تاحوتف مهتلعج نا ذنم اهب اوضهنو اهبابسأب قيرغالا
 اهدم غلب انسب 6 تارفلا ىلع نييثرافلا ةلود مايق اهثدح « ةقيض ةعقر قرشلا يف "دعنت ل ةكرس

 « ةديدجلا رضاوحلا ءاشنإو « ةهدقلا ندملا عاستاف . ةينامورلا تاحوتفلا عم برغلا يف ىب'زلا

 يتلا نددملا يف ةيزاوجروبلا ةقبطلا ىلع أرط يذلا روطتلاو ؟ فرخإلاب اهتملحتو « ينابملاب اهنييزتو
 تعمجو (« ةيئاعد ةيخس تاعربت نم هب تداج امب دوجت نا نم اهنكم يلام رسيب عتمتت تناك
 ًاريبعت ءاج كلذ لك .ةيركتف ةقاقث ريفوت يف ةذللا«ةيعاتجالا ةيلزنملا تاهفرملا ريفوت يف اهتمغر ىلا
 « ناطلسو ةوق نم هوتوأ ام لكبو « نيدهاج « نوبقولسلا لواح يتلا ةعزنلا هذه ًاقداص
 ءىدابملا اوّبنبت نا دعب « مهنا ذا « ةكرحلا هذه عبجشت يف مهرودب ةرطابالا ذخأو . ابقمقحت

 ماظنلا اذهل ينيلهلا ًاغنملا

 اناكيل



 اذه يف اودجو ذا « اهنع عافدلاو امل بيحرتلاو اهعيسوت ىلع نولمعي اوحار « اهتاذ ةيراضحلا

 يف “ مهتاوزغو ةرباربلا تامجه ةمواقمو < لخادلا يف « مالسلا ديطوتل ىلثملا ةقيرطلا 6« كلسملا

 ىلع ندملا يف ةنجللا لابقإ نمو يضاملا تارابتخا نم نوديفي فيك اوفرع نا دعبف . جراخلا
 « ةحمسلا مبحورو مهمركب ةيحانلا هذه نم نائوبلا كولم او”زبي نا اوعاطتسا « لثثملا هذه

 تايالو يف علطت اهانيأر يتلا مظنلا هذه ذخالا بابسا رصم يف « تايالولا رضاوحل اوأببف
 . عبطلاب « يرادالا لالقتسالا ءانثتساب « ىرخأ ةنامور

 يتلا ةيندملا هذه نيب نيابتلا هوجو نم هجو نم رثكأ « كش الو كلانه
 « ةيئامورلا ةيروطاربمالا ءاحنأ عيمج يف « لكشلا اذه ىلع ترشتنا

 «يدلبلا اهراطإ نمض « ندملا هذه هب تماق يذلا يعاتجالا لمعلا لضفب

 ىلع زربي « ينامورلا رثالا يف « ديدجلاف . روبظلا ىلا اهتقبسو اهتمدقت ىتلا ةينمللا ةراضحلا نيبو

 ماها يفو « نامورلا دنع ةيرادالا مُتظْنلا اهب تزامنا يتلا ةيالصلا وا ةوقلا هذه يف < صخألا
 تاقبطلا هتقفقو يذلا فقوملا يف رظنلا ىلمتن امدنمف . ةماعلا ةحلصملاب «ريبكلا رمألا يلوأ

 هتئراقم نكمبي ائيش ىرن ال «امور يف اهدايسأو ةيئامورلا ةيروطاربمالانم قرشلا يف ةيزاوجروبلا
 اهتماقأ يتلا ةريثكلا لبقارعلاو ةيقولسلا ةلودلا نم ةيزاوجر وبلا هذه هتفقو يذلا فقوملا يف اذهب

 اهيف سرغت ثحارف « اهيلع اهترطبس طسبو اهبعاضخإ ىلع اهلمع يف امور رصتقت مف . اههجو يف
 . مهميلاعتو نيبقاورلا ةفسلفب الع كلذو « ةيئامورلا ةباهملاو تاذلا ةمارك نم اًبيش

 دب ال « ةيجراخلا رهاظملا لالخ نم حضوأ ةروصب تلجت يتلا ةببدألا تاريغتلا هذه نيب نم
 ًازيح لتحا نا ثيلي ملف نامورلا هب علط يذلا ديدجلا اذه < صاخ عونب « انه ركذن نا نم
 اذه لاجر نم نيثدحلا ةشهد موبلا راثأ ناو « ةيروطاربمالا ءاحنأ عيمج يف ندملا ةايح يف آريبك
 يف نودحي ندملا ناكس ناكو . ةعراصملا باعلأ وهو الا « زازئمثالاو روفنلا مهيف ثعبو رصعلا
 باعلالا هذه هتيقل يذلا مظعلا حاجنلا دعب «ةلضفملا مهاولس < دبعب دبع ْلنم « نيعراصملا كراعم

 اولمعتسا مهنالف «برغلا يف اهنم اوديش امم لقا حراسملا نم قرشلا يف اوذيش ام اذاف .ثماق انيأ

 دنع ةبدألاو ةيفاقثلا ةوفصلاف . ةيقرشلا ندملا يف بعالملاو حراسملا هذه نم ًامئاق ناك اماه

 « ناسحتسالا اهيدل تيقل كلذ سكع ىلع لب « باعلالا هذه نم اهترفن تربظا املق'قيرغالا

 هذه اهتبجوأ يتلأ ةي ةيلاملا تاقفنلا لمحتب ًارابتخاو اع وط ثيضر يتلا ةيعاتجالا ةبخنلا انيب
 ىلع « ةينيتالو ةيشانوي نم «ةديدعلا شئاقنلا كلذ ىلغ دهشت اك «رخفتو اهب وهزت تحار «يهالملا

 زازئمثا وا روفن ةفطاع ةيأ « ايلاطيا اهب انيلع تعلط يتلا ةيومدلا يهالملا هذه رثت“ ملف . ءاوسلا
 . ةبّتفرملا ةراضحلا نم روصعو روصع اهيلع تبقاعت يتلا نادلبلا هذه يف

 ينانوبلا حاطصملاف .ناكم لك يف ةهباشتم تقالت ةدحاولا ةفحلملا بلاطملاو ةدحاولا فورظلاف

 1اس هر مج سد ينيتاللا حلطصملل فدا رم دعب ايف حبصأ )تامل مدعمو , ]رتاماطدسمو , ة7امانم

 ةدابع ةنبك ىدل «.دعب ايف بستكا مث « لذبلاو ءاطعلا : ىنعم ديفي وهو © ةلم# د

 : ةينامورلا تاثدحتسملا

 نروعراصملا
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 مئاهبلا دض سانأ عراصت مث « رشبلا نيب ةكرعملا ايس الو ةعراصملاو ةكرعملا ىنعم روطاربمالا
 مولثملا حالسلا اهب لمعتسي يتلا كراعملاب نولفحي ةراظنلا ناكو . ريهاملا ةسامح ةراثإل شوحولاو

 ءاطع اهللختي مل نا اهل ةميق ال.هرظن يف “ ةكرعملاف . هنولمعتسي نوعراصملا ناك حالس وهو

 كلت وا « ءافك الو اهف يواست ال يتلا كراعملاب ًاريثك اولفحبل اونوكي ل كلذك . ءيش لذب وا

 اهولخ نا اك « ةساجللا وا ةذللا ريثت نا نم زجعا اهنأل ةربخلا اهصقنت ناسفانم اهيف يقتلي يتلا
 ةعراصملا ةنهمو . راثيإو رابكإو باجعإ ةفطاعلك نيدهاشملا دنع لّدطعي' مادقإلاو ةعاجشلا نم

 يهو « © ميدقلا خيراتلا يف محتلبا , : ةروص ايف تثعبو انيلا تداعأ ام ًاريثك 0 جم

 قبس وا ناريثلا ةعراصم ةدهاشم ةذل هنود لءاضتت ام يشحولا يرشنلا وبللا نم اهيف كراعم
 نم سوقنلا يف هريثت تناك امو ةعراصملا هذه لثم عوقو لجسي نا خرؤملا يفكيو . لبخلا
 دبعتي نيبردم ءاقرأ اه نومدختس اوناك اذاف « لاحلاو . ةجيبمو ةجاتبم تالاعفناو سيساحأ
 < كراعملا هذ زربي ناك ام اريثكف « تالبطصالا لوب عبب مهعبدي وا نيعم مزتلم مهعدقتب
 عتمتملا عراصملا ىضاقتي ناك ذا « اهب نوزوفي ازلاك يتلا زئاوجلاو حبرلاب مهنم اعمط رارحأ لاجر
 كلذو « داجمألا هذهب هيونتلا نع كيهان « اهسمخ قوتعملا ذشخأي انيب < راخالا ةممق عبر « هتيرحب
 ْ . مثروبق دهاوش ىلع اهرفحي

 . ةقهرم « ةظهاب تناك « لببسلا اذه يف نوعربتملا اهلمحتي ناك تلا تاقفنلاف « نكي اههمو

 « خوشلا سلجم رطضا ثيحي « نونجلا ىلع ىبرأ ام عربتلا يف مهسوهو مهسفانت ةدش نم غلبو

 طبضو ةعراصملا هذه لوصأ هيف مّظن رارق رادصإ ىلا « ليروا كرام روطاربمالا دبع يف

 صخرألا ةئفلا نم دحأولا مويلا يف نيعراصتملا فصن ذخا مزاللا نم لعج كح أطبض اهبيلاسأ
 يف ىرنو . سرتسس ١6٠٠ غلبمب هسفن رجؤي ةئفلا هذه نم دحاولا عراصملا ناكو . ةفلك لقألاو
 يف ناك ةئيدم نم برقلاب ) ساكودبف ةئيدم نم هلصأ نييلاغلا نابعا نم ًائيع « ثلاثلا نرقلا ةرغ
 رارقلا اذه ماكحأ ىلع ظفاحي « نويل ةقطنم يف ناهكلا ةسائر ىلا « دعب ايف ىقرت « ( ايدنمرون
 « طقف مايا ةعبرأ ةدملو < موي لك « نيعراصملا نسم اجوز 9# مدقتب دهعتي امدنع « هقوطنمو
 تاهرت ليبس يف ًارده ترده ةلئاط غلابم نافيك ىرن اذكهو ,سرتسس 97.٠٠" غلب رجأب

 هذه نم ةماعلا ةحلصمال ىقبأو « ًاعفن رثكأ هوجو يف اهمادختسا ناكمالاب ناك « لطاب دجمو
 . اهتحت لئاط ال يتلا تاحابتسالاو تافاخسلأ

 رضتقي مل «تايدلبلا يف ةيزاوجر وبلا ةقبطلا هتبعل يذلا رودلا اذه
 ةرطابألا اهيف دجو دقف . ىربكلا دالبلا رضاوحو ندملا ىلع
 اوفلأ تلا ةببطلا رصانعلاب م”دمأ يذلا ربكالا نيمملا نويناهورلا

 قتلا ةيعاتجالا ةابحلا ةعيبط نمو «رييغتلا اذه ءارج- نم ناكو . ةلودلا يف فارشألا ةقبط اهنم
 7  ؛ ةبالص دشأو اسناحت رثكأ ةينامورلا ةيروطاربمالا لعج نا « ندملا يف شيعلا جبن تجبط

 نم « ربكألا اهداوس يف «ةيخيشملا ةقبطلا تفتلأت « ديدجلا هماظب سطسغوا أشنأ امدنعف

 : ةزاتمملا تاقبطلا

 يروطاربمالا علملاو اهتاجايتتحا

 نيلي



 ىرج ءاضعأ نم مات « كلذ سكع ىلع « هيلافشلا ةقبط. تفلأت انيب ؛اهارشو امور كارنأ
 ىف اهرود ةثارولا ت ندملا ىف ةيزاوحروملا ةقبطلا نيب نم مهءاف

 ينارغللا قاطنلا عيسوت ىلع ةرطابألا تلمح ةنيابتم ةديدع عفاود نا الإ «نيتقبطلا نيتإه نم لك
 لكل ددحلا وأ نيمملا ددعلا ىلع ةظفاحلا مهتجاح «آالثم كلذ نه . نيتقبطلا نيتاه ليكشت يف
 فورصو فورظ تضرف «”الس دبع يف ناك اك ًاوضع ٠٠ خوبشلا ءاضعأ ددع ناك اذاف . اهنم
 ةجاحل مهنم دس « ددجلا هيلافشلا نم ىصحي ال اددع اونيعي نا ةرطابالا ىلع « اهب محتلا نكمي ال
 لماوعلا هذه مهأ لعلو . اعابت ةلودلا اهتأشنأ يتلا ةفلتخلا زكارملاو بصانملل ًءالمإو « ةرادالا
 . ةعدقلا ةزاتمملا رسألا اجيردت ىرتعا يذلا لالحنالاو رومضلا : اهلك

 نرقلا يف مهلمح «اهيلع ءاضقلل «سانلا بولق يف ةرطابالا هعرزي ناك يذلا لولاو تارماؤملاف
 ءاضعا فوفص نم ريبك ددعب « ةدحاو ةعفدو « ةمحر وا ةقفش امنود « صلختلا ىلع « لوالا

 « ةلاللا بحاص ىلع ءادتعا ةلواحم يف ةنظّنلاب ضعبلا ذخا وا ةببشلا موح درجمف .خوشلا سلجم '
 فرش ىلع مبنم ”ةريغو « مشاغلا ردقلل مهنم ًالاثتما « راحتنالا ىلع « هدحو ًايفاك ناك
 سلجي ءاضعا ىلع علفا رطيسي نا بجع نم سيلف ٠ . اهريثيو سفنلا رعاشم كرحي لكشب ةبترلا

 امم ًاصلخت راحتنالا ىلا نيريثكلاب عفديو «سونايتمودو_نورينو_ سويرابيط كلم لالخ خويشلا
 عون « ملفا اذه ةأطو تتفخو فوخلا اذه ةدخ. تف امدنعو . تاببش نم مهوح موحي

 اهيلع نيرطمتسم دادح ةنسلأب < دويحلا هذه ةوقلسي ساثلا حار# سونايارتو افريث دبع يف « ام

 روطاربمالا ءانثتساب - ابعومم يف « ةينوطنالا ةرسألا تناك ام اذاف . تانعللا اهباحصأ ىلعو
 درف « بعرملا دبعلا اذهل ًادح عضت نا تفرع - شطبلا ةسايس جابتتنإب ددرتي م يذلا سونايرده
 ةديدجلا حورلا هذهل لب « ةئكاحلا ةرسألا هذه دارفا هب فصتا يذلا محلل « ىرحألاب دوعي اذه
 نم اهيلع مارت ام اهنع تضفنو اهبابش تددج. نأ دعب ةيخشملا ةمظنملا فوفص نيب تلحت يتلا

 ةينوطنالا ةرسالا تفطق اذكهو . رمآتلاو "سدلاب مهل ةلص لك اهؤاضعأ عطقو « يضاملا رابغ
 . لبق نم اهفالسأ اهجبتنا يتلا ةدشلاو طغضلا .ةسايس راع

 «عبطلاب نكت مل «ةيخيشملا ةقبطلا ءاضعا نم ديدعلاب « ةلججلاب «كتفلا ةيلمعو
 نكت مل مادعالاب ماكحألا هذه نا اي « قحلاو ءانفلاب اهيلع اهدحو يفقتل

 «رمألا يف عجفملاو . مهل دالوا دوجوي انماس ام اذا اذه «نيموكح ا ءانبأ يف يداملا ىذألا ىحلتل
 ل هيلافشلا ةقبط نرا وه اجرح رمالاو ةلب نيطلا داز امو . دالوا مه نكي مل مهمظعم نأ وه
 نآل « خويشلا سلجم ءاضعا ىلع رطيس يذلا ملهلاو باهرالا دبع يف ءوسب « لامجالا ىلع « بصت
 اوبقعي نا نود نوتومي « بلاغلا ىلع « اوناكو . ةرطابالا ىلع <« كئثلوا رطخ نود ناك مرطخ
 ينامورلا خرؤملا رظن «ايلعلا ةيعاّتجالا تاقبطلا تدقعا يتلالالحمخالا ةرهاظ تتفل دقو .ًادالوا
 نع هثيدح ضرعم يف ةرهاظلا هذه نع ةياتكلل ضرعو « 01من: نإره اهامسف 6« بيلوي

 عقاودلا للعي'و « ةرهاظلا هذه بابسا للحي' حار امدنعو . ينيللا دبعلا يف ةينانوبلا تاعمتجلا

 بامإلا ةاقو ءارثلا
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 تروهدت نا دعب « اهاوس نود ةيبدالاو ةيقلخلا بابسالا.دنع اهل ايلحت يف فقو «اهيلا تدأ يتلا
 اذه ذختاو « يروطاربمالا دبعلا لالخ « امور يف ةزاتملا تاقبطلا ءانبأ نيب ةماعلا قالخالا

 ةظفاحم 2« ىرخأ بابسأ ركذ نع حوضوب زواحت دقو .رشلاو داسفلا نم ًالاكشأو ًاروص روهدتلا

 «داقتنالاو بجشلاو « موللا نم هبلا لسرتسا ام عم «ةماعلا قالخالا ىلع «كلذ يف كش الو «هنم

 . داشرالاو ةظعوملا ةمبتل هسفن وه ضرعت ىلو

 « اهريخ انغلب ةورث ربكا تغلب دقف . ءارثلاب لفريو ىنغلاب صفي يلاعلا ينامورلا عمتجلا ناك

 . روطاربمالا عسياوت نم « سيسرن ىعدي قوثعم اهادحا كلم < سرتسس توبلم 4.٠ « كاذ ذا

 حار ام اذا بجعالف . سطسغوا دبع يف « خوشلا سلجم ءاضعا دحا تصخف « ةيناثلا اما

 هتاناكماب اهلباقيو © هظح ةوسقو هنامز « ةلئاغا تاورثلا هذه هتدهاشم ماما وكشي رغصالا نيلب

 ىدحا قوطنمل اقفو « ةريخألا هتصو ل ا ا ل اعلا

 اذه لثم ىلع عمتجم « عبطلاب ىأر دقو . ريغ ال رايس ةوبلط 1 اذبلا تصوروا لل تاق
 ةيروطاربمالل لوالا :ررقلا دبس دقف ٠ يهتشيو هيف بغرب ام ىلع « ةابحلاب متمتسي 0

 نا لواحي لكلاو « ةيلع ديزم ال فرتلا نم ادح غلب هنا اك « لبق م هم ماعلا فرعي مل اسلب
 ىلجت قالماو حذبب كلذو « فولأملا ىلع جورخلا ىتح اهب عاتمتسالاب نافتيو « هذئاذل يف هريغ زبي

 « ءاقرالاو ديبعلا نم بجللا شيجلا اذهو « ةقهاشلا روصقلا هذه يف : ةيداملا ةايحلا رهاظم لك يف

 ىلع ذئاذللا عاوناو « ةفرتملا متالولاو « تارهوجلاو ىلحلاو ةمخفلا سبالملاو شايرلاو ثاثالا اذهو

 ثيحي عقاولا نم يه « دهاشو دهاش فلأ اذه ىلع درون نا لبسلا نم . اهناولاو اهمومط فالتخا
 ةيبدألا صوصنلا عم ابهقافتا الول اهتبارغ ةدشل سوفنلا يف كشلا ثعبت قيدصتلا ةبعص ودبت

 ىلع « ةيخيراتلا دهاوشلا هذهو , ةنظمو ةببش قوف املعجتف نومدقألا انل اهفلخ يتلا ةيخيزاتلاو

 نا نم طق فوخ ال ثحيب « نومدقأ ءارعشو باتك اهدروا رفوتلاو ةرثكلا نم يه « ابتحص

 يف « ردنالديرف غيفدول يناملألا خروملا اهعمج يتلا ةريثكلا ةلثمألا نم مغرلابو . ليلدلا انزوعي
 لاجي كلانه لازي ال ١" « ايدق امور يف قالخألاو بادآلا خيرات » : موسوملا مخضلا هباتك
 ةءارق سفنلا يف اهعبطت يتلا ةروصلا نككت امهمو . تاروثأملاو لقنلا نم ةريثك تافاضال عساو
 هؤرقن ام مامأ ًاريثك لؤضت ةيئامنيس امالفأ « اثيدح سانلل تجرخأ يلا ةيخيراتلا عئاقولا هذه

 نود ىقبت يبف « لائقودو لايسرم و 2 و/0»م نورت لاثمأ * نامورلا ةسك راثآ يف اهنع

 . ريثكب ةقيقحلا

 » مهيدآم يف لحت يذلا خذبلاو « نامورلا ءاينغا اهشاع يتلا ةايحلا هذه وهز نم غلب امهمهو
 خيراتلايف هلاثمانم فرع" ام لك اوقاف مهنا ثيح«مهمئالو يف ىتلعملا حدقلا هيف اوغلب يذلا ننفتلاو
 . كلسملا اذه هيلا ىدا يتلا ةيفارغومدلا جئاتنلا يه « هلك اذه نم « انه انمهي يذلاف « ميدقلا
 هتوم دعب ةورث هدالوأ ثروب نا عيطتسي يذلا بالا نكي مل « ادق نانويلا يف اك « امور يفف
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 نم نيريثكص لعج « ةفرتملا « ةقيلطلا « ةرحلا ةامحلا فارصنالا نا ريغ . عراشلا يف مبحرطي
 ضرعتي م نا اذه « اوبقعي مل « دعب ام يف اوجوزت ام اذا ىتح نيبزاع ءاقبلا نولضفي « بابشلا
 يف حضافلا صقنلا اذهو . ةافولل مهدالوا ضرعتو ليلق ددعبف « اوبجنأ ناو « قالطلل مهجاوز
 . ةرطابالا ضعب دبع هب زاتما يذلا « ةاملاب ليتقتلاو كتفلا لمع « هتبج نم «متي' ءاج ديلاوملا

 ناو ءادلا بابسا « نكمأ ام اوحفاكي نا مدبج نواوؤسملا لواح
 اهبنس نا رصيقل قبس يتلا نيناوقلاب ءادتقاو . ساسالا نم ءادلا اوزتجي
 سطسغوا هنبا حار « قالمالاو فارسالاو خذبلا رطب دض لبق نم

 ددحف . نيينوئج فارسأو قالماب قافنالا ةجوم نم دحلل ددصلا اذه, نيناوق هرودب عرتشي
 مويل سرتسس ٠٠٠٠و « دايعألا مايأل سرتسس ثءءو «ةيداعلا مايألا ةقفن مويلل سرتسس ٠٠١ ب
 ةيفيك هبف مظن « هريغ نم ربكا أرثا هل نكي م « اديدج ًاوناق ردصأ مث . هدعب يلاتلو فافزلا
 ةمالس نم هنع فرع امب. « سويرابمط روطاربمالا ضفر دقو . ةيلمع ةروصب تايرتشملا ةبقارم

 ىوس سيل ةيذغتلا نوؤش ىلع فارسالا ناب انلعم « نيناوقلا هذه قيبطت يف رارمتسالا « قطنملا
 يف « هضيفخت بحي يدلاامو حالصالا ءىدتبن فيك » :ًالئاستم «خذبلاو قالمالا هوحبو نه هجو

 يتلا توببلا ةحاسم ضيفختب ءىدتبن له ؟ىلوالا ةطاسبلا ىلا قالخلالاب عوجرلل « ىلوألا ةجردلا
 خلابملا هذه وا ؟ ءاقرالاو ديبعلا نم ةرارجلا شوبجلا هذه ضفخن له وا ؟ فايرألا يف أهديشن
 وأ « زنوربلا نم « عنصلا ةغيدبلا ةيلزنملا يناوالا هذه ىرحالاب وأ ؟ بهذلاو ةضفلا نم ةمخضلا
 وأ « ةرخافلا ةمخفلا بابثلا هذه وأ ؟ لبمج ربصب اهمسرب هسفن ماسرلا ينعي يتلا موسرلا هذه
 ام اهريغو « فلسلا اهنس يتلا نيناوقلا هذه ؟ تارهوجلاو ةيركلا ةراجحلا نم ريداقملا هذه
 . هل اسودو نوناقلل ًاراقتحا يغلا امم 4 لجخلل ىعدا وه ام وا هبلمعلا يفعو سطسغوا هتنتسا
 . ١ رشلا وعدتو مثإلا ىلع مجشت ملأ « تاعيرشتلاو نيناوقلا هذه لك

 تاقبطلا فارسا نم دحلل « اهنيسحتو ةعدارلا نيناوقلا نس يف سطسغوا روطاربمالا ىفمو
 بصانم ءالما ىلع تاعيرشتلا هذه تصوأ دقو . نيئلاو دلولا نم راثكإلا ىلع اهلملو « ةيرثلا
 ةحلصم يفو .قالطلا اياضق يف تبعصت اهنا اك « دالوأ محل نيذلا خويشلا ءاضعا نيب نم لصنقوبإلا
 نيبزاعلا ىلع اموسر ضرفت تحار « رثكاو دالوأ ةثالث مضت ىتلا رسالا ايشالو « رسالا بابرأ

 غلبم نم راكحا « يبرقلا ديعب_بيسن نم وا ثلاث نم مهيتأي ثرإ نم اولوانتي نا نود لوحتو
 دبعي دح ىلا تجعزا « اهقيبطتو سانلا ىلع اهضرف بعصلا نم ناك يتلا نيناوقلا هذهو . نيعم
 يلو . ديعب دبع ذنم ءاخسب عبتت ثرالاب ةيصوتلا ةداع تناك ثيح « ةيقارلا ةيعاتجالا ةقبطلا
 ليلق دعب اهنوغلي مث راغص تانب عم مهتابوطخ نودقعي اوحار نوناقلا اذه قيبطت نود اولوح

 دوقع نومربب اوناك ام ًاريثكو .نوناقلا لوعفم فاقيإ يعدتسي ناك يذلا رمالا  اهريغ اودقعبل
 هسفن سطسغوا ىطعا دقف : قالطالا ىلع اهلبسا ًالاعتسا لئاسولا رثكا نا ريغ .ةفيزم ينبت
 قوقحلا تاذب « نيدلو ريغ امل نكي مل يتلا ايفيل هتجوزل فرتعا هناذا “ كلذ ىلع لثملا

 خذبلا ةبراحم نيناوق لشف
 ةيفارغوهدلا تاعيرشتلاو

 نا



 ىلا ؛ هوذح دعب ايف « ةرطاالا نم ثوريثك ىذتحا دقو . « دالوا ةثالث » ال ةجورل ةقحتسملا

 اد نيعي' نال سونايارت روطاربمالاب ادح يذلا رمالا « طرفملا زواجتلاو لامعتسالا ةءاسا دح
 نا « دلولا ةلقب اوفرعةرطابا عبطتسي فيك نكلو . نوناقلا ىلع لّيحتلا اذهب نيعفتنملل ىلعا
 ةحفاكم ةصاخلا نيناوقلا سكع ىلعو ؟ دالوأ مهل ناك نا اذه « مهدالوأ ماما اوئيلي الو اودمصي

 قودنصل ةحلصم اهيلع ةظفاحلا ف نرا ذا « ةيفارغومدلا نيناوقلاب ايراج لمعلا رمتسا « خذبلا
 ةزجاع تيقب « كلذ عمو . اهب كوكشملا وا ةيهاولا ثيراوملا ىلع اهدي عضق تناك يتلا ةلودلا
 . عضولا ةجاعم نع

 قحلأ « حضاف زجع ماما اهسفن تدجو نا ةلودلا ثبلت م اذكهو

 ةقبطلا ىرا حيحص . ءاوسلا ىلع ةرادالابو ةموكحلا حلاصمب ررضلا

 دعب ةمزاللا ةعرسلا ددجتت نكت م اهنا الإ 2 ءيشلا ضعب تضرع ايلاطيا يف ىطسولا ةيعاتجالا
 «هذه ةلاحلاو «دب نكي ملف .هطوبه نمو يداصتقالا عضولا رخأت نم وكشت دالبلاتذخا نا

 فحي الو بضني ال نيعم اهيفو « اهب ةناعتسالاو تايالولا يف ةمخنلا ىلا ءوجللا نم « ةلودلا ماما
 اهيلع تلبقاو ةينامورلا ةراضحلا باسسأب تذخا تايالولا هذه تناك نا دعب « ةيرشبلا ةداملا نم

 .-يعاتجالا عضولا اذه غولب ىلع « ةديدع رسأ هب تمعن يذلا راهدزالا دعاسو . اهرمتست
 نيذه نيب امل < ندمال ةينامورلا ةيوعرلا قح. راشتنال ةجبتن « ىرحألاب وا ةمئت ريبدتلا اذه ءاجو
 اذه ممعتب كلذو « لوالا لثما تطعأ نا ةيروهمجلل قبس دقف . قيثو طبارت نم نيهاجتالا
 « ةينامورلا تايالولا مدقا يف ةمئاقلا ندملل هئاليإب عورسشلاو ةيلاطبالا ندملا لك ىلع ًايجيردت حلا
 كاسمإ نع ىرخأ ةبج نم تنهرب اك « ىلك لبمتب اذه يف تراس ةلودلا نا ريغ ,. جراخلا يف
 ءاهدحو تعاطتسا ةيلاطيالا ةيطارقوتسرالا نا ذا « ىربكلا فئاظولاب لضتي ام لك يف طرفم
 دب ال ناكو . اهب ترهصناو ةينامورلا ةيطارقوتسرالاب تجزتما نا دعب خوبشلا ةبترم غلبت نا

 روهظ نم دب ال ناك اك « تاليوو تابارطضا نم اهعم هترج امو ةيلهألا برحلا ثودح نم
 « ىرن ذا ؛ ىفامورلا ةودنلا سلجم ىلا تايالولا ناكس لوصو دبشتل « يلاتلاب « رصبق ةيروتاتكد
 ونه نيعي «نوبرات ةيالو نم اًيلاغ الجر مهةنس «انيأر اك «الصنق نّيمي' اينابسا < م .ق ؛٠ ماع
 دهعلا لظ يف الإ اهب ذخالا'عستي مل ةديدجلا ةسايسلا هذه نا الإ . ةفيظولا هذه لثم يف « رخآلا
 . يروطاريمالا

 0 ا اهدنع فقن نا اني يرح« ةديدجلا ةسايسلا هذهو

 « نيزاتمملا نيتقبطلا لبق نم نكي مل نا « ةفوشككملا ةضراعملا ىلع انايحأو « روفنلا ةفطاع ىلع

 هعفر سائلا نم ًاحيرص ًايئادع افقوم خوبشلا سلجم فقو < 44 ماع يفف . ايلعلا ةقبطلا نم هلقأف
 ىلا لوصولا قح مهءاطعإ هبف اوجر « رصيق دي ىلع اهخيودت مت نا دعب اهنايعأو «ايلاغد هوجو

 ومعنو ةينامورلا ةيوعرلا قتح اولان نأ دعب < خوبشلا سلجم ىلا يأ « ايلعلا ةينامورلا فئاظولا
 « ربآلا يف لخدتلل هسفن سويدولك روطاربمالا رطضاف . قحلا اذه يلماحل تازايتما نم هيلوت ام

 يملا

 تايالولا يف ةبخنلاب ةئاعتسالا



 .زنوربلا نم ةحول ىلع ًابوتكم «نويل ةنيدم يف هل زجوم ىلع رثع' «ددصلا اذهب هاقلأ باطخ يف

 سلجم بجتسي ملف « بلطلا اذه هدبيأت يف اهادبا يتلا ةرارحلاو « ةيضقلل هسمحت نم مغرلابو

 ( مويلا نوتوا ) نيرو'دآلا بعش نم ائدتبم « لحارم ىلعو « ايجيردت الإ سائلالا اذهل خوبشلا

 ايقيرفا تايالوف . ىرخالا تايالولا رود اعابت ءاج مث « ادق ايلاغ يف امور ءافلح مدقا مهفصوب '

 يوق مث . ريثكي كلذ دعب « يقيرغالا قرششلاو « ةيفالفلا ةرسالا دبع لبق لصانق اهنم علطي مل

 تارالولا نيب « اهدحو رصم تناك ةننوطنالا ةرسالا تضرقنا امدنعو . مواقي ال حبصاو رايتلا

 ةرسأ دبع يف دحاو اهل حبصيسو . دعب اينامور ًالصنق علطت' ل يتلا ةيالولا « ىربكلا ةينامورلا

 ٠ 56767605 سو ريفس

 ايلعلا ةمطارقوتسرالا ةقبطلا ىوس « ةيفالفلا ةرسالا دبع ىتح « ةسايسلا هذه نم دفتسي مو

 نا اهناكماب ناك ذا « ةينامورلا ةيطارقوتسرالا ةقبطلا « ءارثو ىنغ نم اهلل مت امب « تك اح يتلا

 اهئشنم يف امل ةعساو حلاصمب اهظافتحا عم امور نطوتست ناو ايلاطيا يف ةلئاط اكالما ءاهل ينتقت

 ىلع ةطلسلا ربجا ددعلا ةلق نم هيلع تناك ام نا الا . اهنم تقلطنا ىتلا تايالولا يف يأ « مالا

 ىلع راصتقالا تود يعاتجالا ماظنلا ساسا ىلع كلذو « اه مزاللا ددعلا اهئاقتنا ةقيرط.عبسوت

 وه «© جرخ يذلا سوناسسبسف روطاربمالا ةديدجلا ةسايسلا رمشاب دقو . هدحو ىفارغجلا قاطنلا

 لوالا «يروطاربمالا شرعلا هئاقترا لبق « ناك دقف . ىرغصلا ةيزاوجر وسلا ةقبطلا نم « هسفن

 ةطلسلا دسلاقم مست نا دعبو . هترسا نيب نم لوالا هيلافشلا « هوبا ناك اك خوبشلا سلجم يف

 نم هيلافشلا نم ًاددع « خويشلا ةيوضع ىلا « لخدأ نا طق ددرتي م < 55/44 ةمزا رثإ « ايلعلا

 ثيحب « هتلكاش ىلع هدعب نم هؤافلخ راسو . ىرخالا تايالولا نيب نم مراتخا وا يلاطيا لصا

 ممددع دادزا « ىطسولا ةقبطلا نيب نم اوجرخ ءاضعا « ابفوفص نيب تدع ةمخشملا ةقبطلا نا

 : نمزلا عم

 سلجم لبق نم ةمواقم وا ضارتعا يب اموي روطاربمالا ثرتكي ملف « هيلافشلا ةقبط اما

 فرسشملاو « قلطملا ديسلا تاك هنا ذا « تامواسم يف مبعم لوخدلل موي هرطضي مل ام خونشلا

 نوكي نا هيفكي ناكو . ءاش امفلك مهيفطصيو مهراتخي « ةقبطلا هذه ءاضعا نيبعت ىلع دحوالا

 يذلا روطاربمالل هئالوب افورعم « سوفنلاو ءاصحالا ةرئاد يف الجسم «ةيسنجلا الماح حشرملا

 تلطأ امدنعو .اهباستكال دادعتسا ىلعو « ةربخلا نم ىندالا دحلا هل « ةلودلل ءالولا ريغ نكي م

 ثيح قرشلا يف اهنم ديفتسي يكلو . اهنم ديفتسي روطاربمالا حار برغلا يف ةيزاوجروبلا هذه
 قنح اهنم تابوعصلا ضعب ىلع بلغتي نا هيلع بترت « ديعب دبع ذنم تزريو تعلط تناك
 يف هنم دب ال اطرش ناك ةينامورلا ةراضحلا بابساب ذخالا نا اك « ينئتاللا برغلا ىلع قرشلا

 دبع نم ءادتبا « اهتدح .نم ًائيشف ائيش تدقف نا ثبلت م ريذاحلا هذه نكلو . ديتملا حشرملا
 يذلا ددعلا نم.ربكا ًاددع « ةقبطلا هذى. مدقت ةيبرغلا تايالولا تناك نا دعبف . سونايرده

 ةمظنم تحبصاو ًاريثكص ترافتلا اذه فخ دقف « قرشلا يف ةيناثويلا تايالولا همدقت تناك
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 . ةيروطاريمالا ةدحول احبحص ًاريبعت « اهليكشت ثمح نم « هيلافشلا

 همهركتب :بغرب نم خويشلا سلجم ةيوضع ىلا يقرب روطاربمالا حار امل
 مستل مهب ظافتحالا يف بغرب ال نيذلا هيلافشلا ةمظنم ءاضعا نم هعيفرتو
 ذنم « اهب قحل دق ةيخيشملا ةمظنملا تناك « ىربكلا تابادنلاو فئاظولا

 < عبجلا ىلع ادب يذلا ماعلا روعشلا اذه « ةرشابملا اهحئاتن نم ةيرذج تاريمغت « يللاثلا نرقلا
 . « ةينوطنالا ةرسالا رصع» تزيم ىتلا بقانملا نم كلذ ريغو ةيدجلاو لادتعالاو نزاوتلاب '

 . خويشلا سلجم وج نع اهؤامسأ تبرغو تضرقنا دق يروهمللا دهعلا يف تزرب يتلا رّسآلاف
 . آذلو .ينبتلا قيرط نع يأ عنطصم ريبدتبف - ةياغلل ردان رمأ اذهو - ترمتساو ترم ام اذاف
 «اوعلط دقف .روكذملاسلجملا يف ةقحاس ةيرثكأ « تايالولا نم هؤاقتنا ىرج نيذلا ءاضعألا فلأ

 "فصم ىلا « انحيردت تلصؤتو اهتءافك نع « نمزلا رم ىلع « تنهرب رسأ نم « مومعلا ىلع
 ءنيلمؤمل نيفظوملا نم ديدج مد ةرادالا ىلع لخ'دأ نا دعب « ادابجو ابالغ « ءالبنلاو فارشألا
 : او ةيرادالا رومألا يف ةعساو ةربخ « نمزلا عم « مه مت

 ,ةير وطاربمالا ن نوؤش ريبدتو ر ومألا شب درصت يف مهبلع دمتعي ءافك أنيدعاسم روطا ريالا نا

 لئاط ال يتلا تالداجلاو تاشقانملل عازن « ءاضعالا ريثك سلجم نم جرحتي روطاربمالا ناك املو
 نيذلا نيفظوملا مهنيب نم راتخي « هئاضعأ نيب نم ةاقتنم ةلق عم هنواعت نوكي نا رثآ دقف « اهتحت
 يعولاو « ةماعلا ةحلصملاب سالا « قيرفلا اذه يف ام « اذه ىلعو . مهتامدخ ىلإ ةجاحب هسفن ىري

 لمعتو ع”رشت اهناو « امور ريغ يه ةيروطاربمالا نا اوكردأو « لبق يذ نم رثكأ ينطولا

 . اهتايالو نيب نيعزوم رشبلا نم نييالملل

 ”ءارث لقا امنا « ءارثلا نم بناج ىلع سلجملا ءاضعا ناكف . مهتاداعو مهقالخا تلدبت دقو

 ببس يأب تت ال رداصم نم « ةورث نم مهل متام 0 سلجلا يف مهفالسأ نم
 ترمتسا ©« لوصوم دبجو ءانع لوط دعب « ببنلا وا راصتعالاو زازتبالا لامعأو تايراضمل

 رغصالا نيلبف . ظّفحتو ةكحو ةنطفب ةورثلا هذه نولمعتس اونك اذلو . ةلواطتم ًالامجا هيلع
 ءايلاطيا يلامش ىلا ةعقاولا موك ةعطاقميف هل نيحرص بناجىلا «سونايارت دبع يف كلمي ناك يذلا

 « نيرخآ نيحرص ضيا كلتما « ايديموك يناثلاو « ايديجارت لوالا ىمسي « هسأر طببم ثبح

 دنع « يشتوت حرصو « يتسوا ة نيدم نم برقلاب ستنارول حرص : امه « ىطسولا ايلاطيا يف
 راس يذلا ةابحلا جهنو . لاوزلاو ضارقنالا ىلا ابليس يف ةقبط لثم' ناك « نينبالا لايج ردحنم

 مالت يعزل« يتم اه ةفياشياو اور لارا اهو و 10311 عورتا يلد اسما هيلع
 < مييلع ناكف , مهترسال ادتحم ربتعت 3 يتلا ندملا يف ةعساو اناطقا مه نونتقي اوناك سلجلا ءاضعا

 تاراقع ءارش يف هنورمثتسي « مهتمصاعل صصخلا غلبملا نم ىندأ دحب اوظفتحي نا < هذه ةلاحلاو
 دبع يف «© ثلثلا ناك نا دعبف : رخنآلا وه صقانتو ىندت ىندالا دحلا اذهو . ايلاطيا ىف عقت

 امدنع الإ مبطيجم ىلع رهاظ رثا نم مهل قبب مف . ليروا كرام دبع يف عبرلا حبصا <« سونايارت

 ننجح

 تقلل يتلا تارييغتلا
 ةيخيشملا ةمظنلاب



 ٠ ةيالولا يف ةعساولا مهكالما طسو ةثاقلا ةيبحلا مهتاليف ىدحا يف « ريصق دمألو « نونطقي
 دلو ناك دقف : ةيبدا لماوع ىلا هدر بجي « يفيزلا مهطبحم يف ذوفنلا نم ةبقابلا ةبقبلا هذهو

 ةوظحلا وا ذوفنلابو « سلجلا ءاضعا نم ديدجلا وضعلا هققح يذلا حاجنلاب ةقطنملا ناكس باجعإ
 . ةمصاعلا يف رمالا يلوا دنع هل تناك يتلا

 ظحالي يذلا رومضلا اذهو « يرذجلا ريتلا اذه نم مغرلاب : كلانه ءيش كلذ عم يقب
 تالايتغالاو تارماؤملاو سئاسدلا دهع ءاضقنا نم مغرلا ىلعو « ةيعاتجالا ةيخنلا هذه ىلع
 ذا « لابجا ةثالث وا نيلمج نم رثكأ رمعتل ةيخيشم ةرسأ ةيأ نكت ملف « ةلملاب مادعالا ماكحاو
 هتققح ام اهقيقحت لبق ةرسالا اهنع تنهرب ىتلا ةدهاجلا ةيورحلا هذه تتامو اهيف تّفج نوكت
 خذبلاو فرقلا ةجومب اهسايغنا رثا ىلع كلذو .داجماو تآم نم هيلا تفرسثتسا امو « فادها نم
 . اهججل يف اهتقرغاو امور تحاتجا يتلا

 دملا 00 . عطقنيل وا فقيل نكي مل ادُعُص يعاتجالا ريسلاف اذكهو

 لي © ملطف را ريتا ني يلع نتاج عبو عاضلا دعا « يروطتلا
 9 ةقحلا هذه يف ةئنامورلا ةيروطاربمالا ةيندم اهب تفصتا ينلا تازيمملا ىدحا

 . اهتمدقت يتلا ىرخألا تايندملا نع اهتد”رفو « اهروطت

 يتلا صرفلا يواست مدعو روطتلا اذهل ةيفارغجلا دودحلا لهجن الأ « كلذ عم انب نسحيو
 هب مكلسملا نم ناك دقف ٠ ةينامورلا ةيروطاربمالا اهنم تفلأت يتلا تايالولل « ةيندملا هذه اهترفو
 ىلع « نوككي هل لام سأر نيوكت نم نكمتي نا سانلا نم مادلعملا ةعاطتساب نا « اساسا
 0 « هدعب نيو ل معد « روطتلاو يقرلا وحن اهدابج يف ةرسألا قالطنا ةطقن <« هتعاضو

 نم هيلع تناك امل رظنلاب «عونلا اذه نم ريصم يأ ايلاطيا يف دهاشنل نكن ملو . هئامئإو هراثتسا

 اهيف ةلماعلا ديلا هتمت حزرت تناك امل ةبسنلاب ) ًاضيا رصم يف الو « اهتايداصتقا يف طاطخنلاو رخأت
 « فايرألا ناكس ماما يعاتجالا دوعصلا تاناكما اضيا ةفيعض تناك كلذك . ( قهرم سوباك نم
 «لبسلا رسيأ 9 ةردرلل «بعشلا ءانبأ نم حومطلاب مهسوفن تشاج نم الإ « تايالولا يفو
 امدنع « انبحاص مامأ حتفنتف « لبم ىلع قرتلا لحارم نوعطقبف «شيجلا ةمدخ يف طارختالا ىلع

 نم ةدافالا مهل تحبتأ تايالولا ندم ناكسف . هيلافشلا ةقبط باوبا « هك ةئام دئاق ة ةبتر ىلا ىقري

 نوجردتي اهنمو «ةيدلبلا ةيزاوجروبلاةقبط ىلاةيودي ةنبه نم مهجردت قيرط نع عضولا اذه لثم

 دوعصلا اذهو . ةيخيشملا ةمظنملا باوبا ىلا اهتم اولصيل ؟ هيلاتلا ةقنم ناويا لا «ءانورللا
 هتلواحم يف تاعبفرتلا هذه مظني نا يروطاربمالا ببعلا فرع دقف . لايجاا ةدع هل يضتقي دقي ناك
 نا نود ٠ رمألا نم ناك اهم « لاوزلاو ضارقنالاب ةذخآلا ةقبطلا هذه < فا رشالا ةقيط ديدحت
 نع كيهان « لحارملا هذه ىلع ظفاحي نا فرع ذا « يعاتجالا ملسلا يف ايرذج ابالقنا ثدحي

 اذه لك . ددج ءاينغأ زورب ىلع ًاريثك دعاسيل نكي مل « كاذ ذا « ةيداصتقالا ةايحلا مظنت نا
 فيكج هبحاص هعم فرعي ًافهرم ًاسحو « مراص داصتقاب سفنلا ذخاو ةلوصوم ًادوهج هل يضتقي

 يعامجالا ءاقترالا

 انين



 ىلا « كلذ لك . ةضراعلا تابسانملا يف مككحلا لذبلاو مظنلا داصتقالا نيب نزاوتلا ىلع ظفاحي

 كلذك . ةيرادا ةفيظوب سرمتلاو « ةطسوتملا ةفاقثلا نم ةحسمو « نهذلاو لقعلا حتفت نم ءيش
 ذا © يسايسلاو يعاججالا نيعاطقلا يف ةعبتملا فارعالاو ديلاقتلا نم ءيشب ماصتعالا رمألا ىضتقا

 ال نا رمالاب ينعملا ىلع ناكو . تاربخلا باستكاو فيكتلا ىلع دعاسي ناك ءاقترالا ءطب نأ

 كوكشلا ةراثإ نم زرتحي نا هيلع نراك اك « ةمعنلا يثيدح نم هنا « اهغلب ةمثرم ةيأ يف « ربظي

 . ةلودلل هئالو لوحب

 ربع اهب ثرم قتلا براجتلا لضفب تلمتكا ىتلاو رابتخالا ىلع تماق ىتلا ةقيرطلا هذهو

 فررقلا لالخ مظنلا اهريس تراس « لوألا نرقلا لالخ فورظلا تايضتقمل اقفو « لامجألا
 هفرع ام ريخ ناك « نيفظوملا ءافكأ هلغش يرادا لكسب يروطاربمالا دبعلا ثدمأ دقف . يناثلا

 ناو < يذلا سناجتلا اذه نيمأت يف مم لضف هل ناكو « تاكالملا هذه.لاثما نم ميدقلا خيراتلا
 كلذ ىلا خيراتلا يف تماق ةلود ربكا «هلاثمأ نم تفرع ام «كلذ عم « قاف دقف « همامت غلبي م

 دعب «ابنع ًاقداص ًاريبعت تناك اك ءاهل اماوق تناكف « اهنع ترولنت ىنلا لاكشالا نيب نمو .دبعلا
 «روذجلا ةقسعلا ةدحولا هذه « اهل ؟دادتما تناك ىلا ةدحاولا ةنندملا لشم اهنيب تطبر نا
 تايالو نم مهب ءيج نيذلا < ةلودلا يفظوم رابك نم فلأتت يتلا ةليبنلا ةقبطلا هذه يف ةلثمملا
 .ةفيظولا تايضتقمل اقفو اهل تعضخ ىنلا تالفانملا هذهب تسر ةدحاو ةقبط اعم اوفّلأ ةدعابتم
 ةينامورلا ةيطارقوتسرالا هذه نم اوعلطا ءاوس «يقبطلا نيينامورلا ةرطابالا لصا نيب قورفلاف
 ةرسالاك « ةعضاوتملا ةبلاطيالا ةيزاوجروبلا ةقبط نم وا « ةيدولك  ويلوبلا ةرسالاك « ةميدقلا

 ةعطاقم وا اينايساك ةعدقلا ةءنامورلا ثايالولا اهتعلطأ تلا ةمخنلا هذهنيب نم تءاج وا «ةمفالفلا
 هذه عم بنج ىلا ابنج اهانعضو قم الإ اهتعاصن ىلع زربث ال «ةيوطنالاةرسالاك «ةيلاغلا وبران
 . ”ةمأ فلؤت ةينامورلا ةيروطارسمالا تناك « ةبجوملا تاقبطلا هذه رظنبف . ةقيقحلا

 ردصم «يداصتقالا راهدزالا رارمتسا يعدتسي ناك يروطاربمالا ماظنلا ريس نسح نأ ريغ

 تاقبطلا ةعاط يعدتسي ناك كلذك . ةيمدقت ةكرح لكو يعامتجا ءاقترا لك ساساو ةورث لك

 . اهلثمتتو ارمتست مظلنلا هذه ىلع اهلابقاو « ايندلا ةبعامتجالا

 ايندلا ةيعاتجالا تاقبطلا م

 تاقبطلا ىنغف , ركوضتتو ملأتت ايندلا تاقبطلاو «بطعلا عيرس راهدزالا اذه ناك « لاحلاو

 اذه ىلعو . ةديعتسم هيش «ةحداك ةلماع دب نم اهنف نم ىلعو « دباعملاو لكابش ا :١

 عضو لوح انتامولعمو . فرحلا باحصاو ةيعانصلا لغاشملاب « اهرودي تظفتحاف ندملا تراس
 ىضرلاب يحوي ال عضو « لامجالا ىلع «هنأ الإ . ضرفلاب يفت ال « ةدارصْم « ةلبلق « لامعلا ءالؤه
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 يتلا ةيدقلا ةينانويلا لثٌملا نوكت دق . ةضراعلا رهاوظلا ضعبب ةذخا ام اذا « حامترالاب الو

 «حاورالا اهب رمتختو ناهذالا يف لمتعت تبقب «ةيعامتجالا ةروثلا حور تثعبف سوفنلا اهب ترمتعا

 6 ةيبرغلا ىرغصلا ايسآ راطقا ىلع اهترطيس م . ق ١ ماع ذنم « طسبت امور تداك ام ذا

 اهماوق سوكينوتسرأ ةدايقب اههجو يف تبه ةروث ةبجاوم ترطضا ىتح  اهيف اهذوفن خّسرتو
 طحقلا مماوم نأ طق هيف بير ال امو : ةميدقلا لاثتأ ةكلمم يف ايندلا ةيعاتجالا تاقبطلا هذه

 تالواحم نم مغرلاب « سوفنلا يف اهتلعف تلعف « لوالا نرقلا رخاوا يف «بوبحلا راعسا عافتراو
 ةيويسألا راطقالا هذه يف < لوالا نرقلا رخاوا يف تماقف .اهتدح نم فيفختلل نييرادالا ماكحلا
 ةعطاقم ندم يف بعشلا دض هتظيفح تجاهأو سونايارت روطاربمالا كوكش تراثآ تاباصتعإ

 مكاح «رغصالا نيلب هقيدصنيبو هنيب ةلدابتملا لئاسرلا ةعلاطم نم ودب اك < 8:/!ر»سزو اينيشسب

 . اهبف روطاربمالا لثمو ةعطاقملا كلت

 جيتلوك » ب مهدنع ةفورعملا ةينهملا تاباقنلا هذهب « ىلوألا ةجردلا يف « قلعتي رمآلا ناكو
 قافر نم « بلاغلا ىلع « تفلأت . ةيزئانج « فده ا ةينيد تائيه ساسألا يف يهو <« هاةومو

 تادابعلا نضعب مهارع لافتحالل « ةنيعم موسر عقدب مهنيب ايف نودهانتي « لاحلا يمضاوتم

 ةفرحلا وأ ةنهملا باحصأ « ةيعيبط ةروصب « اهتيوضع لخدي « مهيوذل ةمرتحم زئانج نيمأتو
 هذهلثم ماق دقو .. ضعب ىلا ًاضعب مهدشي يذلا « لفاكتلاو نماضتلا روعش نم مفادب « ةدحاولا

 لالخ“ امور يف اهل تاليثم تأشنو ؛ ينامورلا حتتفلا ليبق « اميدق قرششلا يف تاباقنلا وأ تائمحلا

 تنذخأ ةيباقنلا ةكرحلا هذه تناك املو . ةيلاطيالا دالبلا رضاوح نم اهريغ فو «يروبجلا دبعلا
 تحار « ةيسابسلا تارهاظملا نوكراشب اهؤاضعا ذخأو « يداونلا رودب اهببش ًارود بعلت

 اهيلع تطرتشا اذلو «ارذش يلاتلاب اهيلا رظنتو «اهنم ًاريث سجوت اهدبع علطم يف «ةيروطاربمالا
 نا ةيدلملا ةطرشلا تفرع « ًادودسو ًادودنخ ابطاشنل ثعضوو « اهسيسأتب ًاربخو الع ذخأت نا
 نرقلا يف اهاضر اهتلوأ نا دعب تائيهلا هذه نم ةطلسلا فقوم ريغت الو . اهادعتت الف اهب اهمزات
 . ةيلاملاو ةينوناقلا نيتبجولا نم ايمر اهب تفرتعاو « عامجالاو لمعلا ةيرح اهل تقلطأ « يناثلا
 ءىدابملاوةيناسنالا حورلا راشتنا «ةيباقنلا كرحلا هذه نم ةموكحلا فقوم يف لوحتتلا اذه درمو
 .« روطتلا اذه يف ًالاعف ًارود « ىرخألا يه « تبعل ةيداصتقا تارابتعا نأ اك « اهب لوقت يتلا

 ريوطت يف ساسح رودب ماسقلاو تامدخلا ضعب ةباقنلا هذه نم نوعقوتي « رمألا ولوأ حار ذإ
 . ةيعاّجالا ةبجولا نم انندلا تاقبطلا

 تدعاسف «يروطاربمالا دهعلا علطم عم مظتني تاباقنلا هذه دقع ذا دقف < برغلا يف امأ

 ضعب يف اهميقت دابعأ نمو « اهكلس مظتنت ةيرادا سلاجم نمو « اهنوعرب ءارصن نهاملل امب
 .ديدجمدب ةيفيرلا قطانملاو ةقبطلا هذه حيقلتو « ةيدلبلا ةيزاوجروبلا عولط يف « ةصاخلا مماوملا
 ًارظن كلذو «قطانملا هذه يف ةيعاتجا ةلكشم «دعب لكشت تذخأ نكت ل«ندملا يف ةلماعلا ديلاف
 ىلع فقوتي ءيش لك ناك ذا « راهدزا نم ةيعانصلاو ةينهملا فرحلاو ةراجتلا هيلع تناك ال
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 .عمتجملايفابمأش زرب نا ثبلت ميلا ةلماعلا ديلا وأ ةليغشلا لادبتساو «راهدزالا اذه لثم رارمتسا

 ةيراقعلاةيكلملاف . رخآآ ,لكش ىلع ءاجف فيرلا يف ةلماعلادبلا عضو امأ 2222020
 ةلكلا انل زربت انهو . دايدزالاو ومنلاب ”ةذختآ امود تناك ةغساولا دن

 رامدلا اوبلج نيذلا م « نيكالملا رابك » : لاق ذإ  رغصألا نيلب ناسل ىلع تءاج يتلا ةروثأملا

 نا ذا  ًاضيا تايالولا نع لق كلذكو » : ةيلاتلا ةرقفلاب اهتلكت نسحي ةرابع يهو «« ايلاطيإل

 امدنع « ( موملا سنوت يأ ) ايقيرفا فصن نوكلمي اوناك « نيكالملا راك نم ريغ ال تس

 ةقيرط نا ريغ « « ابطبضو_مبكالمأ رداص نورين نا يأ . توملاب نورين روطارمالا
 . ةصاخلل اكلم تناك وأ روطاربمالل تعضخأ ًءاوس « لدبتت مل ةعساولا كالم | هذه راثتسا

 فنرادعب ةريغص اعطق < نيحالفلا يلع يضارألا هذه عيزوت يف نورين اهجبتنا يتلا ةقيرطلاو

 , ةيكلملا هذه مخضت نم ففخت ل «ندملا نم مهب ءيج «نيحاّسم نيسدنبم يديأ ىلع ابحسم مت
 ًاذخآ اهباحصا يديا ىلع ةريغصلا يضارالا رامثتسا ناك « ةقيرطلا هذي ذخالا رمتسا انيأف
 . دالبلا ىلع « يروطاربمالا ماظنلا عولط ليبق « روهدتلاب

 ءارجالا نم رخنآ ددع مهيلا فاضي ءاقرالا نم مثاد قيرف دي ىلع اهلماكب يضارالا رابثتساو

 رشابملاضرالا بحاص فارشا تحت « بنج ىلا ابنج « ًاعيمج نولمعي « اهحضنو مساوملا مامت دنع
 نكحت مل يتلا ةقيرطلا هذه لث نوأجلي اونوكي لو . ًاردا حبصا .ثيحب :ًادج لق « هليكو وا
 ةبرقم ىلع وا ضرالا بر رصق ةاذاحم ىلع عقاولا ضرالا نم مسقلا اذه يف الإ ةيضرم اهجئاتن
 عفانملا ضعبي يحضيف « رسيأو لبسأ « كاذ ذا رامثتسالا ةيلمع ىلع فارشالا حبصي ذا « هئم
 ةعاقلا ةمعانصلا نشرولاو لماعملا يف ةلماع دك ةرييك دادعاب دسعلا نولضفي اوناكو . ةيداصتقالا

 رسثتسي « بلاغلا ىلع « ناك دقف « كالمآلا هذه نم قابلا اما . نيكالمللا حورص نم ةبرقم ىلع

 ءاقل « انايحا « نيعبارم ءاكرشش قيرط نع « ةطساولاب وا « ضرالا بحاص لبق نم « ةرشابم

 ةدارال نيعضاخ « لعفلاب « اوناك ناو « مسالاب رارحبالا « نيرمعملل » دوعي 2« ضرالا ةلَغ نم مسق

 . هاوهو ضرالا بحاص

 اذه يف انيدلو . ءاقشلاو سؤبلاب مهتايح ثمستا « ًاديبع ما اوك ًارارحا « لامعلا ءالؤهو
 دارفا نم الثم « رصم تساق دقف . راطقألا ضعبب صخالا ىلع قلعتت ةقيقد تامواعم ددصلا

 ضاغ نيب اوثيتخيل « ةيعارزلا يضارالا يف نولمعي اوناك نيذلا ( .كطماص»ةدغي ) دبيعلا

 « رصم هنم تكش رما وهو ( اتلدلا ) يرحبلا هجولا يف« ةفتلملا ناردغلا تامجأو تاعقنتسملا
 لمحت ايقيرفا يف اهيلع رثع' ةشيقن انعلاطتو . يناثلا نرقلا يف هنأش لحفتساو « ةسلاطبلا ذبع يف

 ءابعا نم هب مهتوقهري ام اهيف نولدامتي دوموك روطاربمالا ىلا :نورمعملا اهعفد ةضيرع'صن
 «هعفد مهيلع بترتي ام عفد ىلع مهرابجال شيجلا مهيلع نوطلسيو نوعيطتسي امم رثكا مهنوامحبف

 لئاسريف علاطنو.دجلاب مهنوصاقيو «ةيديدحلا لسالسلاب نيلبكم نوجسلا بهايغ يف مهب نوجزيو
 تارخأتملا عفد نوحالفلا ضفرب ذا «نوكالملا اهيقالي يتلا تاقثملاو تابوعمعلا فصو رغصألا نيلب

 نضل



 « اهيف ِتايالولا لتخم ىلع هعيسوتو ةيلاطيالا فايرالا يف ةشاعالا ماظن ءاشنإو . مهيلع ةقحتسملا
 ةمج تابوعص نوقالي مهكالماو مهيضارا يف نولمعي نيذلا نيكالملا راغص نأ ىلع حوضوب لدي امنا
 .يعارزلا فيلستلا نيبو ماعلا فاعسالا نيب اذه ةشاعالا ماظن عمج دقو .مهتشيعم روما ريبدت يف
 ام هشا ائيش نوسسؤي « ءايرثالا رابك نم ةصاخلا ضعب وا روطاربمالا حار  سونايارت دهع ذنمأ
 هعم عيطتسي « لمعلاب ةرشابملا دنع نيعم لام سأرب «فيلست فرصم وا يعارزلا كنبلاب نوكي
 ماسقل « لاملا نم افلمم « داتعملا وه م ٠١ - ١٠ .٠ نم الدب // ه ةدئافب فالتسالا نوعرازملا
 دالوأل ةدعاسملا دب دم اهبنم ضرغلا «ةيرهش تاعيزوت يف دئاوفلا هذه صصخت نا ىلع« مبضرا نهر
 دعب « ىلوالا ةجردلا يف ايلاطيا ىلع رصتقا ريبدتلا اذه لثم نا هيونتلا نع ينغ . ةريقفلا رسالا
 ذا « اهتبرت بصخي ةفورعملا ىرخالا تايالولا يف يعارزلا جاتنالا نم اهتقال يتلا ةديدشلا ةسفانملا
 . طاطخنالاو روهدتلاب ًاذخآ يعارزلا اهجاتنا ناك

 يتلا قطانملا هذه يف ىتح « هيحاصل ىنغلا لفكيل نكي مل ةعارزلا يف لمعلا نا حضاولا نم
 .ظئافحلا ريثي ام اهف عقو وا ةيكاش تاوصا اهيف عفترا نا موي عمسن مل

 رثكا ةواعدلاو ةاهامملا نم ساسا ىلع « هتذختا يذلا عاستالاو «ءاقرالا ريرحتو «قتعلا ةكرحو

 مغرلاب « درفلا ةيرح ىلع بيط ريثأت نم ةكرحلا هذه لخت ل كلذ عمو . ملس ريكفت ةجيتن هنم
 ىرن ىرخا ةبج نمو . مددقلا هديسل ةبسنلاب اهب قوتعملا اوديق يتلا طرشلاو ةينوناقلا دويقلا نم
 . نيقوتمملاو ءاقرالا حلاص يف يه ةريثك صوصن ركذ ىلع يتأت ةيئاضقلا تاميرشتلا عيماجم

 دسبع يف « رمالا ولوأ دنتسا دقف . رمالا ءىداي يف اديئو « ىلوالا هتريس روطتلا اذه راس
 14 مهددع غلب « ديبعلا نسم قيرف قوسل « شيجلاب اودجنتسا اك « مدق نوناق ىلع < نورين
 جاجتحا نم مغرلاب كلذو « ًالوثقم هبلع رثع' خوبشلا سلجم ءاضعأ دحال نيعبات اوناك « قيقر
 «ليكنتلاوبيذعتلا اوعضخأ دقو .مديسةمالس ىلع اورهسي نا مهيلع ناك هناةجحي ءامور ناكس

 رارقإلا ىلع مهل كلذو « الوتقم دجو موقلا ةارس دحال نيعباتلا ديبعلا لك « سونايأرت دبع يف
 « محلا يسرك ىلع هفلخ دبع يفو . لجرلا اذه لتقم ةيضق لوح هنوفرعي ام لكب فارتعالاو
 تاليدعتلاف .ةيرجلا ناكمم نم ةبرقم ىلغ مهنم ناك نم ىلع «دوهشلا باوجتسا ةيلمع يف.رصنتقا
 ' ”يذلا) مدقلا عيرشتلا ىلع تلغسدأ يتلا

 ةيئاسنالا ةفطاعلاب رومشلا

 ملا



 « رثكمأف رثكأ « زربت يتلا ةحضاولا ةعزنلاو . هبحاص تيب يف لماعلا قيقرلا نع 'عافدلاب يصوت
 ءازاب ابعضؤ بجي ىرخا صوصن كلانهو . ةيدرفلا قيقرلا ةيصخشب فارتعالا يه « دعب ابق

 عضوب اهيف هبتشي يتلا: ثداوحلا يف قتملاو ةيرحلا بئاج ىلا فقت « هالعأ اهيلا ةرشأ يتلا صوصنلا

 مويل ولو « اهتيرحي هما تمعن « نبا قح نم امه قتعلاو ةيرحلاف . ًارح ما ناك دبع : أم درف

 ىلع رظحي ذا * ءاقتملا عضو قحلي ًاروطت « هتاذ تقولا يف « دهاشنو . هي ابليس لالخ « دحاز

 ةيوتلم بيلاسأ لامعتسا « قتعلا اهذيفنت طورش نيبنم «ثرإ ةبصو نم وأ ةنه نم عفتنم لك
 قح نم يتلا قوقحلاب قوتعملل ةعيرس ةروصب فارتعالاو « هيلع ةبترتملا تابجاولا نم بربتلا
 «روطاربمالا هب داج اماط يذلا زامتمالل ًاقفو « )731مل 11م مان اهب عتمتي 2 نا نخلا ناسنالا

 ا

 املاط يتلا ةينوناقلا تاءارجالاو ريبادتلا هذه نع عبطلاب لصف نكمي ال ديدجلا عيرشتلا اذهو
 « هدالواو هتجوز ىلع ةمعرشلا بالا ةطلس نم دحلا اهنم ضرغلا ناكو «دعب ايف «اهيلع اودمتعا

 فرأب قحلا بألل دعي ل « رّككيم دبع ذنمو . متيلاو ةلمرالا ىلع يعرشلا يصولا ةطلس نم وا

 ةركبم تاحجيزل ةمواقملا ثداوحف . هنع ىضزت ال وا 2« هيف بغرت ال اجوز هتلبا ىلع ضرفي

 لمعلاو توئاقلا اذهب ذخالا دنع يزمرلا اهانعم اه ةوطخ اهرابتعا بحي <« ثانالا ىلع ضرفت“

 يذلا قملا نم د”رجي « يناثلا نرقلا يف « بالا ىرن « كلذك . اهعوقو ةردن نم مغرلاب « هبجوم

 نكمي ةديدع دهاوشو ةلثما كلانهو . هنبا جاوز ءاغلاب « ايلمعو ايرظن « هب هل افرتعم ناك

 ديلاقتلاو فارعالل اقفو « تاجيزلا هذه لاوز ىلا تمض ام اذا « اهدحو يفكت « اسهب نايتالا
 ةطلسلا وقح ىلع ءاضقلا مت فيك نيبتنل «هدالواو هتجوز ىلع قح لك اهيف جوذال ناك ذأ « ةميدقلا
 « رثكسأف رثكأ ذخاو « هلولدمو هموهفم يف حلا !ذه روطت دقف . و/,زع م/ءونوم ةيدلاولا

 . ةيناسنالا ةيصخشلا ةميق « رابتعالا نيعب

 روطت نع «ةعمتجم رعت «اهنيب هآرن يذلا ريبكلا قفاوتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا هذه ٌةرفو نا
 ماكحالاو صوصتلا هذه لواحت نا نم ًالدبف , كاذ ذا « ةيعرملا ثاداعلاو قتالخالاب قتل قينع
 فارعالاو تاداعلا سيركت ىلع «ىرحالاب « رصتقت اها «ةديذج تاداع قل « اهي .ىتطنت ىلا

 بجوتو كوكشلا ريثت اهتفلاخ تناك يتلاو « نسانلا نيب اه عسر ايبالخألاو اهيلع وسلا يل ينل
 قيقرلا شيعي نا « اذه دعب « بيزغب سيلف . باقع نم نوقحتس د ام لازئال نيفلاخلا ةقضالم

 نم رارحالا عم طالتخا ىلع « رخآتملا ةيوطاربمالا دبع يفو «.ديعب نهز ذنم « امور يف ءاقتعلاو
 نرا دعب « احورو اضن عاضوالا براقتت نا «:اذه دعي « بجع نم لبف . .مهتشياعمو اهناكس
 ءاسقرالاو ديسعلا ددع رئاكتي ثيخ < امور يف ايلعلا ةيعاتجالا ةقيطلا ٍئفف ! لعفلاب تبباشت
 « يناسنالا اهفاطعنابو اهبلصت ةلقب تفرع' يتلا ةيئائوبلا راكتفالاو قالخالا ريثأت ذخا < نويقرشلا
 ىلع « ةيقاورلا ةفسلفلا تقال دقف . (يدومعو ايقفأ اهنيب رشتنيو « ةينامورلا ديلاقتلا نيب. لقلغتي
 قمم لءاستي اكيئس فوسلبفلا تلمج ثيحي نامورلا نم موقلا ةارس نيب اميظ جوار صخالا

 دهب



 انل ءاريشع لب ال -؟ مه ديبعأ  ريشب مهنا « يرمعل ال « ؟ لاجرلا ءالؤه ”ديبعأ » : كئاق
 ةوخإ لب « ال 9 مه ديبعأ « نوميمح ءاقدصا لب ال - 9 مه ديبعأ - ةايحلا قافرو « ىمادنو

 .« ناطلسلا اذه لثم «مهيلع اك كيلع احل رادقألا نا تفرع اذا ةيدوبعلا دويق يف نوفسري انل
 نم ًادرف هفصوب ال < ةيلمع ةروصب نيبقاورلا ةفسلف قيبطتب هسفن وه لخأي مل اكينس نأ حمحص
 الو « اهديزب ناو اهيمني نأ ديحولا همه « ةلئاط ةورث ةياعرو ةراداب مث ينامورلا عمتجلا دارفأ

 لاصتا ىلع ناكو « هل ًاراشتسمو نورينل ًابذبم « هتيشاحو روطاربمالا ةناطب لاجر نم هفصوب
 لصتا امك ؛ ةلولطم ءامد نم ترده ام تردهو « ابطوبج تكبح ىتلا تارماؤملا هذهب رشابم

 « نامورلا ءاسنغأ نأ فيك « ًاديج ىرن ةيفسلفلا هتاباتك نمو . ةيموكحلا ةرادإلاب بثك نع
 موتظاظف نم هوماقأ يذلا نصحلا اذهل ىلوالا ةبرسضلا اوبجوو «لوألا رجحلا « مهسفنأ مه« اومر

 . نيسئابلاو ءارقفلا ىلع بدحلاو « رّيخلا يناسنالا فطاعتلا اذهل اوحتفنا نا اوثبل امو « ةيقلخلا
 لخدأنا ثبلي م < ركفلا تالاجم ىلع رمألا ءىداب يف رصتقا يذلا ةيمدقتلا راكفألا هذه روطتف
 . نيواستمو ًاءاوس مهلك سانلا لمحي « ًايعببط » انوناق « مدقلا ينامورلا نوفاقلا ىلا

 ىلع دهاوشلا ترثاكتو « ىناسنالا فطاعتلا اذه رهاظم تزرب امهم
 1 0 0 . ى ةيئامنالا ةعزنلا هذه دودح

 ةدح نم تفّطلو قالخألا تنالأ يتلا ةقيقرلا رعاشملا هذه ىلجت ا
 . ةمراع ةيعاتجا ةروث يف هلك اذه عمجتي مف « ةينامورلا نيناوقلا ا

 اذه ىحوأف « فوخلا سسحتلا ىلع اكبلد رهاوظلا هذه نم ذختن نأ طق انب نسحيالو
 ةرهاظلا هذهيف ىأر“ مهراغصو نيكالملا رابكنيب ًادحاو ًادرف رن ملف :تالزانتلا هذه لثمب روعشلا

 ةريقفلا ةقبطلا وحن ةيئاسنا ةفطاع ءادن «ةيويند بابسأل يليمهدحأ حار ام اذاق.مهادم رطخ ريذن
 فنإ .لاجلا اذه يف ةروث مايق لاّتحا « دبعب وأ بيرق نم « مهنم دحأل ادبي ملف « ةحداكلا
 عمجتت داقحأب نظلا ىلع مبلمحخ « دبعلا اذه ةقحال ثداوح ىلع نيثدحلا نيخرؤملا عالتطا

 موي رولبت / تالملمتو تارمذتو رواكش ىوس رن «  انتبج نم « اننا الإ . سدكتت نئاغضو
 «قرمشلا يف « اوفررع' نيذلا نودشرملا ةفسالفلاف . ةروثلل وعدت رافئتسا ةخرص وأ رس ةماك نع

 ريهاجلا ةجاهإ طق مهاب يف رطخي ل ( ('رماوبمو ) الثم نييبلكلا ةفسالفلاك « ةروثلل مهتوعدب
 تراس لاحلا اذه ىلعو . هراقتحاو ىنغلا لذرل اوعد « امام كلذ سكغ ىلع لب « اهتراثإو
 ةايحلا يف الإ ةاواسملا هيف متت ائمز الو الحم رت مل يتلا ةئشانلا ةيحيسملا اهنيب نمو ةيقرشلا تانايدلا

 . نيع دعب ًارثأ قاقرتسالا بورح هرودب لعج ءاقرألاو ديبعلا ددع صقانتو . ةئقابلا ىرخالا
 .خسار«نيتميوق ماظن « يأرلا قافتابو« مبعيمج نيرصاعملا رظن يف وه“ مئاقلا يعاتجالا ماظنلاف

 .نيمجابملاهجو يف دومصلاو «ناودعلا.دص نسمت' عافد زكارمهل مقي نأ فرع « ماظنلا اذهو

 يتلا ةيزكرملا ةرادإلاف . نمو" نكم وأ فعض نّمغم يأ هسفن يروطاربمالا ماظنلا يف سيلف

 نوابتتل نكت مل « ندملا يف ةمئاقلا ةيزاوجر وبلا تائيحلا « بثك نعو « ةظقي نيعب بقارت تناك
 قوف تلْصْملا فيسلا اذه « ةينوناقلا تابوقعلاو . ةطرشلا ىلع اهتميكش نم فيفختلا يف ابعم

 فأن



 توملاب كلا بجوي ناك ينيدلا جرُتْلا نا حمحص . ءيش ففختت لو اهتدش ىلع تبقب « سوؤرلا

 يفف . هنم للحتلاب اهسفن اهثدحتوأ ةفعلا رذنب ثبعت 76م«/ه)ع5 لاتسفلا تائهاك نم نم ىلع
 اك « ةفعلا رذنب اهثبعل ”ةمح لاتسفلا تانهاك ةسيئر دأوب رمألا ردص « الثم س ونايتمود دبع

 دكلنملاو ديدُشلا برضلازم ىقل «هملافُشلا فاصم نم وهو «ءاركن :

 دقفت ل اهردصي يتلا ماكحألاف « ماعلا قحلاب صتخي ام يف امأ . باذعلا يف هعم ىفق ام فينعلا
 روطاربمالاف . يناسنالا روعشلا اهعطق يتلا لحارملا نم مغرلاب « اهتظاظف الو اهتوسق نم ائيش
 نم الإ ابنم ينثتس الف < « مجانملا يف ةقاشلا لاغشالاب مبلع محي نمل » ةسام ةجاحت هسفن وه

 هيلع بترتي بجاول هنم ًاذيفنت « نمزم لاّضع ضرم نم يناعي هنا ىلع « عطاقلا ليلدلا هدنع

 .ًاذيفنتو « تولي مهيلع موكحملل ةسام ةجاحب ىرخالا يه بعشلا ريهامجو . ىلوالا ةجردلا يف
 بيلصلا ىلع مهقيلعتبوا « ابن اهبهنتو اهشهانتتف ةسرتفملا شوحولل مبهاسعلا ضرعت « ماكحالا هذه

 ضعبل ثدح اك« انايحأ ءايحأ مهقرحي وأ « مهبيذعتو مدلحي وأ < مهلالذاو مهريقحت يف اناعمإ
 نم نراولأ اذه لك ؛ نورين هب مامر يذلا دابطضالا ءانثا امور يف اودبشتسا نيذلا نييحسملا
 ماقو . ةيشحولا رهاظملا هذه ىأرمب نوذذلتي نيذلا نيدهاشملاو ةراظنلا ةسانح يف ديزت ليكنتلا

 «”ةدحأو ةعقد ؟ ةتقل ءابسن6 يف تايالولا ىدحإ ىلع امورا ماع لصنقورب ةدشب بجشي اكينم
 نع نيداج نوثحبي ندملا ضعب يف نيفظوم ىرثو . قرطلا عاطقو قافآلا جاتحف نم ٠٠“

 .اذهنم ءيشب اهديوزت مهل ةرواجم ندم نم نوبستلب ةليحلا مهيبعت امدنعو « مادعالاب نيموكسح

 « عبطلاب سيلف « لاجلا اذه يف ذشؤت* تافّتطلملا ضعب « رخآ ىلا نيح نم « انيأر ام اذاق
 يهو « اهتامزاتسمو اهتايضتقم اهل ةيعاتجالا بتارملا ةاعارف . لذبت ظحلا يدوكنم ةحلصم يف

 ًاضعب اهدشت جئاشوو نماضت نم ةبقبطلا بتارملا هذه نيب موقي امل « اهب كسمتلا دتشي هحارابتعا
 ةيفرش باقلأب نوفرعي'و ةزيم تاراش نولمحي هيلافشلاو خوشلا يتمظنم ءاضعأف . ضعب ىلا

 فارشالاف .ةينوطنالا ةرسألا دبع يف « مامالا ىلا ىرخأ ةوطخ ةوظُنحلا وطختو ,ةيرخف ىنكو

 تاناوبحلل مهضيرعتب محلا نموأك ليكتتتلاو بيذعتلا نم «أدبملا ثيحس نم“ نونثتس" نايعالاو

 «ةعرسب مث « رمألا هدب يف « ءطبب « ينامورلا عيرشتلا ذخا « ًادعاصف دبعلا اذه ذنمو .ةيراضلا
 يمتني تلا ةيعاّيجالا ةقبطلا اقفو «اهتفخ وا اهتدش ثبح نم «ةدحاولا ماكحالا نيب زيمي « دعب ايف
 فطلتو « 17::,+:!/0مم5 ىلفسلا وا انندلا تاقمطلا نم ناك نا «وسقتو دتشنف « هيلع موكحلا اهسلا

 « تاقرافم نم ابنيب امب « توعنلا هذهو . 17ممو#م:مو ةمرتحلا تاقبطلا نم ناك نأ « ملت تو

 طباور مهنيب .عمجت نيذلا ءالؤه « بعشلا ةربمج نم زي يبف . يمسرلا مجعملا ىلا اهرودب لقتنت
 . ندملا يف ةيزاوجروبلا تائيهلا وأ « زابتمالا تاذ تايظنملا يف ةيوضعلاك : ىتش

 يف بغرت يتلا ةعزنلا هذه نيب مئاقلا فينملا داضتلا ةدح نم فيفختلا انه لواحن نأ ثبعلا نم
 نيناوقلا ةدح نم فيفشتلا اتالواحم انسمل يتلا ىرخالا ةعزنلاو « لكشلا اذه ىلع زربت نا
 الو « سكعت تناك لورملاو تاعزنلا هذهو. ..هنع عافدلاو فيعبضلا ةيامح ليبس يف « ةلوادتملا
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 نا يفكيو . كلاثه ةيسايس « انه « ةيقالشا ةيبدا : ةنيابتم « ةبراضتم تايرظن « « كش

 مهترظن اهيلا اورظن نيرصاعملا نا لجسنل « نيبناجلا الك نم « ةوقو ةدش اتدادزا ابنا انه نين

 . ةيليكت ءاشأ ىلا

 ةبيرقلا ابابسأو ةعلاطلا ةمزالا - 4

 ةينامورلا ةيندملا اهريثت يتلا ىربكلا ةلكشملا عم « هجول ًابجو <« ديدج نم « انارن اذكهو
 يداصتقالا ماظنلا اذه نا فيك يهو « ةيداملا ةبجولا نم « رخأتملا ةيروطاربمالا دبع يف
 ذنم « هيلع تربظف داع « هنم ًارييك ابئاج هلقأف « لاكلا لقن ل نا « غلب يذلا يعامتجالاو
 . نهولاو فعضلا تاراما « يناثلا نرقلا طساوا

 ماهوألا هذه < فنع امنود مدصت اهنال اهتقدو اهقمعل ركفلاب دبتست ةرابعب

 «ينيتدبلا ناوطنا اهب هوفت يتلا هذه يه«ناهذالا ىلا آلبس ًاقيرط تدجو ينلا

 ةرشالا هيلع ترطيس يذلا لاعلا يف ىري نا الا هملع هيلع ىبأ نا دعب
 دعب هكحىنب دقو .«اميدق خيراتلا اهفرع يتلا ماوعلا هذه نيب ًاءوس لقأ » رخنآ اثيش « ةينوطنالا
 هتقطأ امو « ةرركتملا ةيداصتقالا تامزالا هذه يف لئاملا ريطخلا عضولا  هرظن بقاثب ىأر نا
 نم « ةينامورلا ةيروطاربمالل ةعبات ةريثك قطانم يف « ايلعلا ةيعاّتجالا تاقبطلا يف « ًارارم

 يف ولغلا نم سيلو .ةرصاب نيع لكل اهتحص زربت ةقيقح يهو . قاشم نم اهتمشج امو باصوا
 يف « دقتمن اك « هدجت ناو « عضولا اذهل ىتعاو معأ « رغنآ ببس نع ثحبن نا « ءيشب ةأرجلا
 ةيداصتقالا عاضوالا نيبو «يئامورلا ماعلا اذهل ة.عاّمجالا ةايحلاو يسايسلا ءانبلا نيبماجسنالا نادقف

 . اهيلع تتميهو اهب تدبتسا يلا
 ةيسايسلا تامضتقملا نيمأتب « ءيش لك لبق « رككف - هرود وه اذهو  ديدجلا ماظنلاف

 « ايوفع همظعم ءاجيذلاو هانت يذلا روطتلا اذه رصانو عجش دقف .دبعلا اهمزاتسي يتلا ةيرادالاو

 « ةرات ًابكنتم « اهديسشتو اهانب يف مهاس يتلا ةراضحلا نيبو ةلودلا.نيب ةقششو طباور دجواو

 ريفوتىلع «نابحألا بلغا يف ًارصتقم «طغضلا لئاسو نع «ًاروط ًايفاجتمو « يجبنملا فنعلا نع
 اهتماقإ يف تنعلادبعلا يقل ةلود يهو . ريتقتلاب تافاكملا عيزوت ىلعو « هلئاسوو ءارغالا بابسا

 ةيرشبلاو ةيفارغجلا تاحاجنلا اه تحاتا ةراضحو.« ءافكالا نيفظوملل اهتجاح طرفل اهميظنتو

 اهنيبت ,يتلاريغ لثُملا نم اهيلععلطي ملف «اهنبعب ةجاحلا هذه ةأطو نم «ًاريثك ففخت نا'اهتققح يتلا

 تاقبطلا نيعا بصن لازت ال يتلا  اهسفن ةينامورلا ةيروهجلاو « ريثكب لبق نم ينيللا قرششلا
 مهاعد نيذلا ءالؤه لك ىدل ًآلوبق تبقل يتلاو اهبف بغر' يتلا ةكراشملا وا طبارتلا اذهو . ةروطتملا
 تازاجنإلا ةمظع الو « اهتباصا يتلا ةرهابلا تاحاجنلا ركني دحا نم سيل « هعم نواعتلل دبعلا
 امقمأ مهتشهدو عيج ا باحعا عوضوم تناكف «اهبقمقحت تعاطتسا يلا

 « اهضرغتو اهتاباح 520 ؟ ةعساو « ةمخض ةراضحلا هذه تناك له < نكلو

 عيباط تاذ ةراضح

 قرغم ييدم

 اعلن



 تصرحو « اهاوس نود ةنيدملا ىلع اهماتهاو اهتبانع ترصق ذا « قطلملا دح « هوجولاب اهذخاو

 . اهريغ باسح. ىلع ةقرشم « ةيهاز زربتل « اهل قلأتلاو روطتلا لئاسو نيمأت ىلع

 هذه هتفرع يذلا بيجعلا راهدزالاو « ةيروطاربمالا ءاجرا عيمج يف ةديدجلا ندملا ءاشناف
 يف « ادب « ةيلحتلاو شقنلاو فرخزلا عاونا نم ةبيشقلا لللا هذه اهسابلإو « ةيندملا تاعمتجما
 « رومالا ديلاقم اهدبب يتلا ةبخنلاو . اهل ةروص لمجاو ةراضحلا هذهل ريبعت لثكا « عبجلا رظن
 لايخ وعدي ام قبي لف « هلك اذهب ًارخف همت تناك « أشنمو ًآلصأ « ةتيدملا نم ابمظعمب يهو

 تارادالا ندملا هذه يف دجي ناك ذا « لثمأو لمكا ءيشب جورخلاو قتفتلل هتليختو روطاربمالا

 دعب هتمدخل نوربني نيذلا نييرادالاو « اهب ملطضي ىتلا تايلوؤسملا ءابعا هنع ففخت يتلا ةيوناثلا

 نع « ةرطابالا ءالؤه لمها نا دعبف . هل ممالو ديدش نع اونهربيو ةيرادالا لامعالاب اوسرمتي نا
 حلاصم ليبس يف اهبحلاصم رده يف اونعما « تايالولا نوؤشو فيرلا روما « ممصتو دصق قياس
 ينايملا نم اهيف ماقف . اهديزتو اهبلسمحت يف اوطرفاو « دارطاب ومنيو رئاكتي اهددع دخلا ىتلا ندملا

 تالفحلاو داسعالا نم اهبف اودقعو < موقي نأ بجي امم رثكا ةمخضلا ةلئمجلا حورصلاو ةمخفلا
 نودبو « نونا نم برقت ةروصي « افارج اهملع اوقفنأو < فولأملا نم رثكا « وبللا بابساو

 الام « لاجرلاو عابسلاو تاناوبحلا نم اهل اوعمجو « اهحزرأف ةلودلا ةنيزخ كبنا ام « لئاط
 دبعلافرع يتلا ةعدلابو ىنغلا اذه قلأب ةراضحلا هذه تذخا نا دعبو . دع الو رصح تحت عقي
 «شيعلا عطتست ملف « راظتتا الو هنم عقوت ريغب هيلع تطبه ةورثب ذخأ ”رغ نأش « اهل اهنمؤي نا

 ناهترا يف الا «لبقنم اهلمت يذلا مظعلا ءيفلا اذه لثم ريفوت.اهزجعأ نأ دعب ةامحلا اهب تبتكتف
 . لبقتسملا ناترا : رطخلل ىعدا وه ام نابتراو « رضاحلا

 نيمأت نم ًايونس اهل دبال ناك لاونملا اذه ىلع ريسلا نم ةيروطاربمالا نكمتت يكلو 5
 « اهنع اهل ىنغ ال تلا ىرخألا تاماخلا نمو ةيئاذفلا داوملا نم بّبط لوصحم ١

 بلطم لك يفكي ثيحي « دعب ايف جاتنالا اذه فعاضت نا ىلع نآلا ذنم « اهنم ديزملا نمؤت ناو
 . نيطرشلا نيذه قيقحت لببس يف اذه نم ءيش ثدحي ل نككلو . ءىراط

 اولواحي مل«ةرفوتملالاومالا سوو رباحصاو « رك ذي نيسحت يأ اهيلعل خدي مهتدعولمعلاتاودأف
 اولمهأ مهنا اك «لتف يدجت الموجو يف اهوقفنأف «مقتسملا طارصلاو ميوقلا ددصلا يف اههيجوت موي
 تطشن لا ةيلعلا ةكرلا اوبك اوف « نيعدبم غباونو ةقالخ تايرقبع نم مه ضرع ام ةدافالا

 لثم نع تفشكت « ايدق خيراتلا يف تماق ةديدع تايندم كلاثه . اهباكر يف اوراسو كاذ ذا

 يف ةينامورلا ةراضحلا هتغلب يذلا قوفتلا نا ريغ . تاجاحلا هذه لثم نعو « حدافلا صقنلا اذه
 .رطخأو ربكأ تايلوؤسم ماماهجول ابجءو اهلعج. «ةيملعلا عئارذلاو ةيداملا لئاسولا نم اهل "مق ام

 دح ىلا اطبترم جاتنالا انيأر « ةمزاللا لئاسولا روصقو « ةدعلا ءافك مدع مامأف « اذكهو

 «عوضوملا اذه لوح هل يأر نيوككت ءرملا لواحي نا يف نورغلا نم ناك اهمو .ةلماعلا دبلاب « ديعب
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 «لاحلاو . ةقيقدلا ةساعلا تاءاصحالا هتاف نا دعب قيدصتلا ةلمتحم تاعابطنا ىلع دمتعي نا هيلع

 طق كش نم سيلف « مومعلا ىلع « مهددع داز ةيروطاربمالا ناكس نأب طق كش نم نكي مل اذاف

 اهنم تفلأت يتلا ةفلتملا تايالولا نيب « ةلداعتم ريغ ةتوافتم تءاج ةدايزلا هذه نا يف « ضيا

 رثكأ تدافأ < ودبي ام « ابلاغ ةيالوف . اهمف تلحت ىتلا تاطاشنلا فالتخاب كلذو «ةيروطاربمالا
 ةيروطاربمالا تايالو عسمج ىلا < اطابتعا نوزعي نيخرؤملا نم ددع كلانه . ىرخأ ةيالو ةيأ نم
 اذه نم رثكألاب تدافتسا يتلا يه «تناك اني « ندملاف . اهدحو ابلاغ ةيالو ىلع هراصقإ بحي ام
 «© نراك لحم يأ يف رن ملف « نككي امهمو . كالبتسالا نم ديزملا ىلا ىففأ يذلا رمألا « روطتلا

 نيمأت فقوتي اهبلعو دالبلا يف جاتنالا دامع اهنا عم « نيدعتلا ةعانص يف وأ ةعارزلا يف ةلماعلا دبلا

 ددع و اهلجس يتلا ةدايزلاب اهتنراقم نكمي ةدايز يأ لّجست <« يساسالا لوصحلا اذه لثم

 . ندملا يف ناكسلا

 ل يدع ا « صقانت ناكسلا ددع را ضيا تباثلا نمو
 دنع نكلو . نسحتلا ضعب « كلذ عم « لّئجس نوكي دقو « وسي مل ناكسلاب طاحأ يذلا
 لك فايرالا ناكس يأ « , نولمحتيو ندملا ناكس هي معني ناك يذلا عضولاب عضولا اذه ةضراعم

 « تايككشتلا هذهو « ملظتتلا اذه انه نمو 7 ]قب لقا يعدو نديم ١ فيك « هئابعأ
 يذلا كههعام»ةومزو رصم يف ديازتملا لامعلا برهو « ةرئثاكتملا رارفلا ثداوحو « سأيلا اذهو

 ةلجلاب قتعلاثداوحف . ءاقرألاو ديبعلا ددع صقانت كلذىلا فضا. عضولا مزأتب ًاريذن تاك

 لماعلا قيرفلا اذه ًاريثك تدافأ هذه قتعلا ةكرح نا حيحص . رارمتساب ضفخني مددع تلعج

 نولمعي وا « ةريغصلا نهملاو فرحلا «ندملا يف «ىطاعتي يذلا رخآلا قيرفلا وا « لزانملا يف مهنم

 نوظفتحمو « ترطحمح  تاططاسعلا ع ةيرحلاو قتتعلا مهبهسف الوم

 ءاقر ! نم ةيخنلاهذه ن دق «نانوبلا يف موقلا اهيلع ىرج. ةداع يهو « 5

 ربكألا نيعملا اذه ءاقب بجو ناك يذلا رمألا < بوركلا جئانت ىدحا « قرلا نم اهب ىتؤي ناك
 وا « ةيناسنالا حورلاب مهنم المع « مهباحصاو ديبعلا دابسا ناك ام اذاف . لاع لدعنم ىلع دسعلل

 مايق * يغاملا نم ربكأ ءاخسب اولبق « تاءافعالا ضعب مهحنم قيرط نع مهلخس ةدايز يف ًاعمط
 ا ينل ىدبكلا لاغشالا د 0 را ءال 0 ضاذاما

 مف. ةقهارملا نس اوغلبي نا ىلا مهتشاعإو .ميتلاعا مهتاهما ىلومىضرب نيل 0 0 دملاوملا
 امل رظنلاب كلذو « دسعلا ةيبرتب براضت نأب تيضر 2 ةعدقلا تايندملا نيب نم ةدحاو ة ةمندم رث

 يف ًاراهدزا لقا قرلا قاوسا تناك ىرخا ةبج نمو . رطخل نم ةراجتلا نم عونلا اذه هئبخي
 كلذو « يضاملا نم رثكأ ةبوعصب موملا ددجتت تناك اهتدام نا اك < يغاملا يف اهنم دبعلا اذه
 يف عابت تناك يتلا ةيرشبلا ناعطقلا هذه ليس « قاوسالا.هذه نع عطقناو بورحلا تّلق نا دعب
 ءارش لمج ةيروطاربمالا دودح عاستاف < ىرخا ةبج- نمو . ةّماسلا عيب ةساخنلا قاوسا
 .جاعنلا عبب هاجر عيبب ىضرت ال ًابوعش رواجت ةيروطاربمالا تحار نا دعب ةيوعص رثكأ دببعلا

 سل



 ىلع ًاثفض « ىرخالا يه ثءاج شوحولا ةعراصمو « نيعراصملا كراع « ارخآ سيلو ًاريخاو

 كراعملا هذه يف متءامد_فزنتستو « مهددع نم صقتنتف « ابفوفص دصحتف ىفاثالا ةثلثو « ةلاأ
 يذلا يسيئرلا دروملا تلعج بابسالا هذه لك . ًادج ءيس لعف در هلك اذه ثدحأف < ةيشحولا

 اذاف . هنيعم يلاتلاب عطقنيو « "فمي ةلماعلا ديلا نم هيلا ةجاحي مهام ريفوتل نامورلا هملع دمتعا
 « تلجس دقف « ةقلطملا اهبتميق ثمح نم صقن يأ اهبلع أرطي 0 « ةنشخلا ةلماعلا دملا ددع ناك
 ةمبق « دادزت نا عقوتملا نم ناك هنا عم « ةيبسنلا اهتميق ثيح نم هن نابتسه ال اصقن كلذ عم

 . اعم شيجلاو ندملا تاجاح ةيبلتو بلطلا ةبجاوم عبطتست ثيحب « ًاددعو

 يتلاو عم ةينيدمتلاو ةيراضحلا ابتكرح يف ةقرفملا ةينامورلا ةيندملا هذهو 20 55

 مهت ل اهرشنو اهطسب ىلع لمعلاو اهنع عافدلا يف ةطلسلا ملك رصحنلا 0
 ال ام جئاتنلا تناكف . 00 نم اهتاجاح نيمأتب « يفاكلا ماتهإلا <« يه

 يف « يئاذغلا رارقتس 1100000 0 11

 ءاجرأ يف 0 ماظتنا م دعب ًاطبترم وا «ءيدر مسوم ةمحر تحن يقب ؛ ةبالو نم رثكا

 اهيلع لطت برح ةبجاومل اههذب نم ةلودلل دب ال ناك ىتلا دوبجلا ىلا انفضأ ام اذاف .ةيروطاربمالا

 «ةدودحم تناك اهبم « ةيعببط ةثراك نع وا ءىراط وزغ نع جتني يذلا بارخلاو « جراخلا نم
 اذاف . هباصن ىلا رارقتس الإ دوعبل اهيضتقي يتلا ةيوطلا ةدملاو « دالبلاب لي يذلا بارطضالا انيق

 ابهسفن البلا تأر « دحاو نآ يف اعم اهثودح قفتاو تاببسملاو لماوعلا هذه لك ترفاضت ام

 . ناكرالا نم اهزهت ةمزا ماما

 نا احل مقوتملا نم ناك « تالصاومو جاتنا ةمزأ ساسالا يف ةهزألا هذه تناك نا دعبف

 يف لقثلا ةطقن « يأ ©« ىربكلا ندملا ددهت ام رثكا « رطخلاب ددهج ثبح اهقاطن عستيو لحفتست
 جرحلا عضولان اك ةمزالا هذه رمأ لحفتسي نا لبقو.ةيروطاربمالا يف يرادالاو يعاؤجالا ماظنلا

 عبطت يتلا ةيجراخلا رهاظملاو ضارعالا هذه لالخ نم ًاقلقم « تاق ودبي ندملا هيف طبخنت يذلا
 دودحل زواجتملا قالمالاوفارسنالا اذهو «فرتلا يف ولغلا اذهىلا اهدر بجي يتلاو«اهيف ةامحلا طغ

 نافيك انيأر دقو .ابحزراو ندملا هذهيفةيرثلا ةقبطلا قهرا يذلا رمألا «وهزلاوذبلا يف«لقعلا

 نا فيك انيأر كلذك .ابقانخ ىلع قبطايذلا يلاملا ىقيضلانم ًاديدش يناعي ذخا ندملا هذهضعب
 ' ؟ريغص ًالاع « ايجيردت حبصت تذخلا < ضرألا ديسل مامجتساو ةعد لخم تناك يتلا روصقلا هذه
 لخدلا اذ مه لضفبو « فاك يعارز جاتنا نم هل ام لضفب « هسفتب هسفن يفك نا هتعاطتساب

 ذخاو . ةنم ةبرقم ىلع ةمئاقلا ديدحلا عناصمو « جيسنلا شروو لماعم هل هنمؤث يذلا بيطلا
 نيدافتم « اهلالغتساب اونميو مبكالمال 6 رثكاف رثكا < اوغرفتيل فيرلا ىلا ندملا رجهي ءاينغالا

 ةيوفعلا ةححرحلا هذه ماماف . ةيصخش تاعربتب مهقياضت تذخا ىتلا ريهاملا تاقياضم كلذب

 .تراكس نم اهنئابز نم ًامسق دقفت ندملا يف ةراجتلاو :ةعانصلا تذخا « ةيزكرماللا ةيداصتقالا
 « تناك نا دعب يتلا تاليفلا عم ةديدش ةسفانم مامأ اهسفن تدجو اه ًاريثك اهنا اك < فيرلا

 قل



 تزرربو ضارعالا هذه تدب ام اذا . احل ةمحازم مويلا تحبصا « ندملا ىلع ًالابع « ةليوط ةده

 « عضولا نوككي نا ىسع امن « ثلاثلا نرقلا طساوا ذنم « ةئينأمطلاو هافرلا تاقوا يف نايعلل

 ةكرح لطعتت نا دعب ةريطخ ةلكشم حبصتو ندملا نيومت ةيضق دقعتت امدنع « هذه ةلاحلاو

 تاورثلا صلقت ىلع ءًامحيردت دعاسيو اهنع ةورثلا عاطقناب داهم يذلا رمالا « ةيراحتلا تاضياقملا

 بابسا مدعنتو « نارمعلا ةكرح كلذب فقتف « ةئيدملا قودنص بوضنب ددهب ا « اهيف ةصاخلا
 ةقبطلا ىلا « ةحداجلا ةقبطلا ةلاحتسا نود « ىرحالاب وا «لاقتنا نود لاحيو « روطتلاو يقرتلا.

 . ةلودلا يف فارشالاو ءالبنلا ةقبط ىلا ةريخالا هذه لاقتتاو ؛ ةيزاوجروبلا .

 ”ددهتت تناك يتلا رطاخلا هذم لثمب اوسّسحت نامورلا ةرطابالا ناك اذا ام يف خرؤملا كشي
 تمت نا بهو . ثامزالا هذه لثم اوسر وا اوريخ نا مه قبسي لف . ممصلا يف ةيروطاربمالا

 ضعب اوّل'وأ « ماياعرو مهنا ءاومّتلسيو عقاولل اونع'ذي' نا !'وّبَأ اوناكل «ةبرجتلا هذه لثم مهل
 نا كام ةراضح رودقم يف لبف : بحي امم رثكأ « مامتهالاو ةيانعلا نم « ةنيدملا يف ةايحلا رهاظم
 مهمدصت تداك ام !ذكهو ؟ اهتلثمتف اهتدوار يتلا لثشُملا ةمئالم مدعي وأ ىذأب فرتمتو "رقت

 نم اولخ « ةيبيرجت لئاسوب « عضولا نوجلاعي « مادقاو ةعاجشب « اوحار ىتح يلوالا بعاصملا
 ترا نود « ةريطخلا هجئاتن مهتفت ل عضو ةجلاعمل ةقداصلا ةبغرلا مودحت « ةيجبنمو ةطخ لك

 «ريثكب ىوقأ مهنا اونظ وا ءايوقا اوناك ام اذاف . اهليلحتو ةيقيقحلا هبابسا ىلا ذافنلا نم اونكمتي

 يصعتسي ةلودلا ريس ضرقعت تابوعصنم سيل نا نودقتعي اوحار“لبج وا مونمهيلعمه امل رظنلاب
 « ةطيسب ثادحا ىوس « نآلا ىتح « اوقالي مل مهنأل كلذو « اهيلع بلغتلا مهنكمي ال وا «.ابلح
 ىلا ءيشب ريشت ال اهب اوحلست يتلا ريبادتلاف . ركذت ال ةملحم تامزا « رثكالابو « ةياغلل ةبفات

 «هجول ابجو « مهسفنا نودحي امدنع اهذاختال « مءافلخ «ثداوحلا طغض رطضيس يذلا هاجتالا

 9 فنعلاو ةدشلا وا رشابملا لخدتلا وها : ةحساك ةماع ةمتزأ ماما

 ةلودلا فرصنت امدنع : لئاقلا لوقلا بذكت ال ةيناسنالا ةفطاعلا اهيلع موقت يتلا ءىدابملاف

 انيلع بعصي ال ءيش وهو « .نيفعضتسال ةيماح كلذب حبصت « اهل خيسرتلاو,قالخالل نيكمتلا

 خيراتلا ةيام ىلا هبعلت رودلا اذهب ةلودلا ظفتحتسو . لخدنلل وعدت يتلا ةعزنلل هدر مويلا

 ابنم اظافح كلذو < طغضلا وا ةدشلا وهو الا « لبق نم هب ذخأت ملام « هبلا ةفيضم « ميدقلا

 . هل فارصنالل ينوناقلا مبعضو نسحت مهعفدي مل اذا « اهتياعر تحت نيعقاولا ةمالس ىلع

 «تتنع «مجانملا رامثتساو «تاوملا يضارالا نأشب سونايرده اهنس يتلا تاعيرمشتلاو نيناوقلاف

 قاهرإ نم هب تمستا ام'نا ريغ . عضاوتملا لاحلا يوذو « سانلا راغص « ىلوالا ةجرردلا يف

 ليبس يف ءيش لك لذبل دادعتسا ىلع تناك ةلودلا نأب لدي.«هب لومعملا نوناقلا بناج ىلا .اهفقوو
 «ءاوسلا ىلع « تضرا ةينهملا تاباقنلا اهتلان يتلا عفانملا تناك اذاف « كلذك . جاتنالا ىلع ةظفاحلا

 ررضلا تقحلأ ةيعامج ًاموسر اهيلع ضرفت ةلودلا تذخا دقف « ندملا يف لاغشالا يدبعتمو ٍلامعلا

 لو



 « ةيناث ةبج نم تذل اك « ةيداصتقالا اهتايرح ممس يف اهتباصأو ندملا يف ةيزاوجروبلا تامظنملاب
 نسم اوعروتي مو « مهنع ًابصغ ةيدلبلا فئاظولا لوبق ىلع مريجتز فارشألاو ءالبنلا ىلع ددشت
 «ةيئاضقو ةيرخف نم «ةديدجلا تازايتمالا نا الإ . ةيلحلا ةيلاملا مبوؤش ةرادا قح نم مديرحت
 ريبادتلا هذ م نع « ءيشلا ضعب « ضوعت تءاج « ةلزنم عفرالا » تاقبطلا ىلا تدنسأ يتلا

 يف © يتلاو « ةماعلا فئاظوال الصا مزالملا ءارغالا لماع ىلع ةظفاحلا نم دب ال ناك ذا « ةبساقلا
 . اعم ةراضحلاو ةلودلا ةعفنمنم هبف ام.« اهب زوفلل يعسلا

 لبقتسملا ىلا تزمر دقف «ريبادتلا هذه هبلا تلآ يذلا ريصملا ًاديج فرعن نيذلا نحن اما
 يحصل اهبجو ىلع ابك ردي وا اهبفي نا «كاذ ذا «دحا مسو يف نكي لو .بايسألا هل تآبهو

 ىف كلاثه . موي اه لح داجيإ نم ”دب ال يتلا تالكشملا ةيمهأ روصتي نا دحا عسوب نكي مذا

 هد «ةراضح لك ءارو هنا اك ةلود لك ءارو هنأل «هنع ءانغتسالا نكمي ال « دبكأ دنحاو

 . ناكم لك يفو فورظلا لك يف « هسفن ضرفيف « تاذلاب ةينذملا: راضحلا
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 حرر) لسففإ

 ةاديدجلاو ةمادقلا تانايدلا
 اني

 يداصتقالا عضولانم لبقتسملا ىلع ةلالد رثكأ ناك رخأتملا يروطاربمالا دبع يف ينيدلا عضولا

 اذه يف تماق « ةنيابتملا ةينيدلا دئاقعلاف . ىلحاو حضوا ةروصب هنع فشكي « يعانجالاو
 تحتفناو « ابلبس تلبسو « ةدعانملا تابالولا نيب تالاصتالا ترّسد نا دعب بنج ىلا انج

 «ابنيب تدتشا يتلا تاسفانملا تةدأف «ةيبنجألا دئاقعلاو تانايدلا ماما اهبعارصم ىلع باوبالا اهنم

 ةيروطاربمالاعلطم عم ايسالو يفاملا ف فنعب تبروُ ينلا دئاقعلا زوف ىلا يناثلا نرقلا ةياه لبق
 تيل نا دعبف . ةينامورلا ديلاقتلل ةرياغمو دالبلا يف مئثاقلا ماظنلل ”ةسفانم اهرايتعاب « اهتأشنو
 ةيروطاربمالاةعزعزل سيل ةأيبم تحبصأو ةيوعرلا قحيتزاف نا ثبلت مل حماستلاو ءاضغالا صعب
 1 هيلا تراص يذلا دوكرلاو اهراثع نم اهثعبو اهيف ةديدج حور خفنل ضيا :لي « بسحف

 ةيئيدلا ةفطاعلا

 دبعلا رخاوا يف « امور يف محلا ديلاقم تلوت يتلا ةبخنلا تفصتا

 يتلا ةيمسرلا ةيئيدلا سوقطلا هذبف . نيدلاب اهتالابم مدعب « يروبجلا
 « ةينامورلا ةيلاطيالا دئاقعلا هذه نم”ةمقب لثمت تناك قلاو « ةلودلا ةايح اهرهاظم تطبترا

 اهنم "دب ال ممارم ىوس « ةبخنلا هذه رظن يف لثم نكت مل ةينائوي رصانع « دعب ايف اهيلا تفضأ
 يذلا يحورلا قلقلا اذه نم « رخآآلا وه « ىناع ينيد أدبمل « رثكالاب ًازمر « مئاقلا ماعلا ماظنلل

 يفاجتي لكاساو « اهزنمأ ىمانتيو 6 اهركذ وفعيو « ابناج لمهت' دابعالاف . ناهذألاب "دبتسا
 .اهؤلع نع سيل ةرغاش ىقبتف اهنع ضرعُيو اهب دهزب' ةيتوئبكلا فئاظولاو «اهيلا لوخسدلا سانلا

 حفاكيو عاضوالا ححصي حار ىتح « مت ام رمآلا نم هل مت نا دعب سطسغوا "لطأ نا امو

 « لعفلاب حبصأو « نوكي نا ىنمت دققف .. ةينيدلا رعاشملا روهدت نم ”لحيو <« ضارعإلا اذه

 ابهقنور اهيلا ديعيو دباعملا ممري ذخآو « اهمسارم مدقا يف ىتح ةينطولا ةنايدلل يقيقحلا حلصملا
 دبع نم هلثم دهعت ل ءاهب « اهيلا زمرت وا ابلثمت يتلا ريطاسالاو ةينيدلا تارازملا هذه ىلع يفضيو
 تايعملاو تايظنملا ليكشت ديعي نا صرحت كلذك ,ةرغاشلا ةيتونبكلا فئاظولا الو « دبعب

 ةنايدلا نم هفقومو سطسغوأ

 1. اهتيروطاربماو امور 4



 هتسايس ليث ريخ نالثمي ناثداح كلائه . اهتيوضع يف هلوخدب ًاديدج اطاشن اهيف خفنيو ةينيدلا
 « 1. ةرداملع سبل نم 1م:اذ/ دن ةلدحتسبع « رابحالا سئر » بقل عازتنا هضفر : ةينيدلا

 هلأ لولح رظتني نأ رثآ دقف ,7:بصساهأ ةيشالثلا ةموكحلا ف سويئوطنا عم قباسلا هليمز

 ىلعأ كلذب هل منتل ةيعرملا نيناوقلل اقفو «ةيماسلا ةفيظولا هذه يف 6« هسفن وه « 0

 ما 095 لاوط © الجو ةيأب هاتساف « يناثلا ام . ميش ةيعردشلا ترب نآ نرد ةينيد لم
 كلذو « امور سيسأت ىركذ يبحت تناك يتلا 1هس# 5ةمياونموو ةّيئرقلا داعألاب < لامل ثالثو

 . اهناكس ىلعو ةدلاخلا ةئيدملا ىلع ةيوامسلا تاكربلا راطمتساب

 «ةنيفدلا هسفن عزاون ليلحتو « ةينيدلا سطسغوا رعاشم ربّسلا ءاماعلا اهب يتلا دوبجلا دعبو

 هاياون ةمالس صالخا يف ككشتلا « مويلا ليحتسملا نم ودبي « نبدلا نم هفقوم ةقيقح ثمح نم

 لاجلا اذه يف هزحنا يذلا لمعلاف . يح نامإ نع ةرداصلا ةينيدلا هفطاوع قدص يف بايترالا وا

 ةلودلا حالصا ىلا هنم ىمر يذلاو هب ماق يذلا مظعلا يسابسلا لمعلا عم ماجسنالا لك مجسني
 يتلا ةماعلا ةسايسلا هئباصا يذلا حاجنلا نا ريغ , ةيروطاربمالا يف متاقلا 0 ماظنلاو
 بنرامالا ديدش الجر لغفلاب ربظ اك «رهام ي راداو ريغ هيف ىرن نآب انل "ل ال ابحبتنا

 !"ا ةاصاومبو « هن علطضا يذلا لمعلا يف رارمتسالا اذهب زريي .هصالخاف , هتلاسرب

 « ابحالصاو ةلودلا نوؤش ىلع هلذبو هئاخس يفو « ةرركتملا هتالخادم يفو « هملع ةمادتسإلاو

 ىفضرلا نم ءيشبو باهساب هملا عملأو هب هون املاط يذلاو هنع امود نهرب يذلا مائهالا اذه يفو

 هذهىلع صخالابو رومالا هذه ىلع اهيف ددش يتلا هبطش يفو«« محلا روما» : هباتك يف « يتاذلا

 لدا دقو , اهنأش نم عفرلاو ابحالصا هتلواحم يف ةينامورلا ةنايدلا اهب حقل يتلا ةديدجلا رصانعلا

 « ةبج نم ةيهرلألا نيب طبارتلا اذه ىلا ريشت ةينيد سوقط نع ةرابع تناك يتلا ةنايدلا هذه ىلع
 « ةفطاعلا قدصو « قمعلاب فصنا ادح ًاروعش « ىرخا ةبح نم « نيئمؤملا ةعامج وا نمؤملا نيبو
 ريطاسالاو تافارخلاب ءذشاف . ةممسرلا ةينيدلا تالافتحالا ىلع هافضا يذلا لالجلاو راقولا اذهو
 ليلعتو « ريطلا رج ىلع دمتعيو « اسهل اريسفت بلطيو « هدوارت يتلا مالحألا قطنتسي هلعج
 يف ةيداعلا ثداوحلاو « ةئجافملا تاءاقتلالاو قعاوصلاك : اشهد سفنلا الق يتلا ةئراطلا ثداوحلا
 اهريغو « ًاصاخ ىنعم اهوسبلي نا « مدقلإ دنم  نامورلا لواح ةيعيبط رهاوظ اهلكو ؛ « ةامحلا
 لعب وهو هل الج يلا لاطلاك  اناخ سر الراس راو داع هوتي يآ رحال نا

 عطق ىدحا ىلع اهشقنب اهركذ اودلخم علاوط يهو « هتحت دلو يذلا يدجلا جربو « عفاي ثدح
 وه رثأت دقو . « ائيمق» ةعيصرب, تفرع ” ةعبصر ىلع « ائتان ًارفح ترفح' م « ةينامورلا دوقنلا

 قرشلا نم ةدمتسملا سوقطلا ضعب مهلتسي حار اك ةيزمرلا ةيروغاثيفلاب اقيم ًاريثأت هتناطيو

 «نيبارقلادل مدقيو ( كرم )سيباه واسيبا.هلإلل دجسيل رصميف ةلكبهامريلخديناىبأو ينيلملا
 لافتحالا رظحو « «سدقلا يف دوهبلا هلإل «رغتلا وه «نيبارقلا مدقي نأ ضفر هنأل هديفح حدتماو

 « ردصملاو أشنملا ةيئانوبلا ةهآلا وحن ةينيدلا هرعاشم ربظأ انيب « امور ضرا ىلع سيزيإ ديعب
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 « سيسفلا رارسأب هكارتشا ىلع ىربك ةيمهأ ىلع دقو . دتحلا فرشو بسحلاب احل دوبشملا

 ءايشأب ةينامورلا ديلاقتلا تحقل يتلا دايعالا هذه «ةيلك ةقدب ابعوقو ددح. ىتلا ةمنرقلا دابعالاو

 ريشت رومالا هذه لك . ةيدابعلا مهسوقطو مهنئايدو نانويلا دنع ايجولوثيملا نم اهدمتسا ةريثك
 يح نرامياو قداص نيقي نع « اهب ماق يتلا. ةينيدلا ةيحالصالا ةكرحلا يف ردص هنا ىلا حوضوب

 ةفطاعب ضني نا هدارا لب « دماج « يفرح « ينيد ماظنب عنقي وا ضرب ل هناو « نيديطو

 . ةبوبشم ةيليد
 روطتلا يف ًاقيع أرثا تكرت اهب ماق يتلا ةقداصلا ةيحالصالا 'ةكرحلا نا طق ركن نم سيل

 ىطسولا ةيبعشلا تاقبطلا نيب يحالصالا هلمع عادتسي ملف . ينامورلا عمتجلا ىلع ملط يذلا يبدالا

 اترمث نيتللا داحلالاو رفكلا ىتجوم نع لزعمب « لامجالا ىلع « تناك ابنأل « اريك ًادبج ايثدلاو

 . اهل عجشم ربكصأ ناك اك مقولا بكأ هل ناك هكواسو روطاربمالا لثم نآلو « املعلا تاقبطلا
 يفو ايلاطيا يف نوبقنملا اهيلع رثع يتلا ةميدقلا مق'رلاو « راثآلا ملع اهب اندم يتلا ةريثكلا دهاؤشلاف

 ةبهتلم ةينيد ةفطاع نم تاقبطلا هذه هيلع تناك اب ايلاع قطنت « ةينامورلا تايالولا نم اهريغ

 «اهينيمظعم داحلالاو رفكلا رم يتلا ايلعلاةيعاتجالا ةقبطلا اما . ةينايبصتافارخنم اهباش امممغرلاب
 بهذم عابتأ نم وهو < سويراببط نأب داقتعالا ىلا ءرملا ليميو . ةأجف عضولا اهيف بلقنا دقف

 اج « ةيروقسبالا ةفسلفلا ملعتل نيتولب ةروطاربمالا فاطلتسا نا ذا «نيدحلملا ةّتاخ ناك « نييلقعلا

 روطاربمالا ةلمرا ملست « طق يعدتسي ال «انيثا يف اهبلع رشع' يتلا شئاقنلاىدحا «كلذىلع دبشت

 لضفلا وزعن نا ءيشب لدعلا نم الو قحلا نم سيلو . مهميلاعت اهيلا يضفت يتلا جئاتنلاب سوفايارت

 برحلا.لالخ سانلا سوفن ىلع ذوحتسا يذلا يسفنلا قلقلاف . هتوطسو سطسغوا ذوفنل هلك

 يتلأ تافسلفلاو دئاقعلا هذه, ةوسا.« رخنآلا وه « كش الو «رهاظلا هريثأت هل ناك ةيمادلا ةملهالا

 دبش يذلا ليوطلا سطسغوا دبع ناوكي نا ءيش ةفدصلا نم سيلو . ينانويلا ملاعلا نم تمدق

 . قالخ مماح روطتل قالطنالا ةطقن « ةيحانلا هذه نم « اهتأشن قفازو ةيروطاربمالا علطم

 تايرظنلاو ملاعتلا راهدزال دّبم «هبابسأب ةيروطاربمالا تذخا يذلاروطتلا:اذهو
 نولمإعلاو اهل ةوعدلاب نوضهانلا هيقل يذلا حاجنلا يف مهسا اك «ىربكلا ةيفسلفلا

 'يف رظنلا معننو تافسلفلا هذه ملاعت يف «.نآلا ذئم © ثحبن انذجخا وا ثيح « اهرشن ىلع
 ةيروطاربمالا ءاجرا يف ترهدزا يتلا ةيبدالاو ةيركفلا ةابحلا سردل غرفتن نا لبق « اهبدابم
 ثيح نم لسب <« بسحف لكشلا ثيعع نم سيل « ةحضاف ةطلاغم يف انعقو انكل « كاذ ذا
 . اضيا ساسالا

 وأ ةيككشتلا ةفسلفلا « ركذ نع “ حفص برضن نا نكمي « ةيفسلفلا بهاذملا هذه نيب
 ريهاجلا نم صخألاب تبحتا يتلا ةيبلكلا ةفسلفلاو < ىدص يأ امل نككي م يتلا ةيئاطسفسلا

 ءاهدحو ( ةمنعيمزوم»و ) ةيروقببالا ةفسلفلاف.امور يف نيتلوهجم هبش اهاتلك تيقبو عراشلاو
 فنرابهذي « عقوتملا ينملإلا لمعلاب نيطبترملا ءاجرلاو فوخلا نأ ذا « ةلّطّعم' ةدحلم تناك

 نيدلاو ةفسلفلا
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 «ةقد لكب ظفاحت نا ةفسلفلا هذه تفرع دقف . ناسنالا ةداعس هيلع فقونت يذلا ماتلا ءودهلاب
 نرقلا علطم يف « ةفسلفلا هذه سسا عضو يذلا ملعملا ةركف ىلع « ليدبت وأ ريمغت لك نم ةنوصم

 ربكالا اهلثم امور يف تعلطا دقف . همارتحاو هل سانلا بحب ظفتحت نأ تفرع اي . م.ق ثلاثلا

 ءابتلاقم نم اوريغو اهمهلاعت اوه”وش نا دعي نيذلا ءالؤه نع احفص برضن نا انْئْس اذا4سيركول

 دعب ءامور يف هلقأ «اهريثأت فش دقو . مهتاذلمو مهتاوهش عابشإ ردبي ام اهيف نأ نوعدي اوحار

 « ةصاخ تاقلحو داون يف نومظتني ةفسلفلا هذه عابتأ حار ثمح ينيلهلا قرشلا يف امأ . كاذ

 دحأ موبلا دنسأف * ليروا كرام روطاربمالا دبع ىلا ابطاشن ىلع ظفاحت نأ نم تنكم دقف

 هذه يف مدوحجو مهرفك رابظا نم اهعابنا عروتي مو « انيثأ يف اهسسأ يتلا ةعبرألا يس اركلا

 ككشت اوراثأف « كاذ ذإ اهب اوماق يتلا ةماعلا تارهاظملا هذه يفو « تالداجملاو تاشفانملا

 عذقأبو مئاتشلاب مهقشراو ةمحفملا مهموصخ دودرا « لامعألا هذهل ةحمتن « اوفدبتساو « ريهاجلا
 . انايحأ مالكلا

 ركفلا لاجر نم دنجت نا دعب «اهدض لتكتت ىرخالا ةيفسلفلا بهاذملاو عيشلا تحارف

 ا نيدلاو ةفسلفلا نيب اوقرفيل ًاونوكي ل ذا ,فيشعلا درلاب ال ىدصت نم اهنيب

 سأر يه ىوقتلاف » ؛«لاجلا اذه يف مالكلا روثأم نم ريثكلا ًاديج زجسوي صن يف ءاج اك آيقت
 . « ةفسلفلا نودب ةبقيقحلا ىوقتلا غلبي نا دحأ ةعاطّتساب سيل نا اك« ةكحلا

 ابنم رثكا ًاديدج ًاثيد سانلا ناهذأ نم تمدقت دقف « برا مم7ة06»5 ةيررغاشنفلا امأ

 ةفسلفلا هذه سسؤم اهب لاق يتلا دادعالاو ماقرالا ةيرظن نع ثدحتلا سانلا فاع دقف . ةفسلف

 بيس « آموي تناك يتلا ةيملعلا اهتاّيصقتو اتايرحت نع « اضيا يه « تلخت اهنا ا« متلعو
 , فتطشو  ة٠لا لوطو ديصلاب ىشنلا ةدلاجو «ريطتلا نم ةديدع مارع ديو اهدجمو اهترهش

 دقو .ىرخالا ةايحلا يف ةداعسلاب اهعابتا للعت تحار « ةلضافلا قالخالا لبحي ماصتعالاو شيعلا
 جون دقف . سوجلاك بيغلا نع فشككلاب وبنتلاو تازجعملا حارتجا ىلع ةردقلا لحتني مهضعب حار

 عطقناو « اميلح « ًاميحر « هسفن ىلع ءاوطنالا الضفم « ةايحلا يف انيل.اجبن مهنبب ربكالا داوسلا

 . رعشلا لسرتسم وهو ضببالا ناتكلا نم سايل ًايدترم « ىلقعلا ديرجتلاو لماتلل

 «سويتسكسو يروبهلا دبعلا رخاوا يف«سولوفيف سريديجين امور يف اهن ماق يتلا لامالاف

 كلذ ىلع دهشي اك « مظع حاجنب ةيروغاثيفلا ةفسلفلا ىلع تداع < سطسغوأ دبع يف « هديفحو

 طساوا يف « ةأجف « ىنبملا اذه لأ دقو طوب ة(هزهس# « ريبكلا بابلا » ىثبم دشن
 .نانويلا يف الإ ابطاشنو اهتيويح ىلع ةديدجلا ةسردملا ظفاحت لو . اهلبمن بابسال « لوالا نرقلا
 اثم « ةيفالفلا ةرسالا دبع يف « ال تدع اك“ اهريثأت تحت هسفن (كراتوابإ سوخراتواب عقوف

 ٠ قوما مئمق لع 1ردجم بئاحعلا مئاصب بقلملا « نابث يد سوينولوبا صخش يف ًاريبك

 دقف «ينيلملا قرشلا يف مهددع رثاكت انبب ءامور يف مهل عابتا بسك نم نو.طالفالا نكمتي م

 « هللا .ةركف نم اولعجو « ةنايدلا هذه سسؤم ابهب رسب يثلا ةيئيدلا ةوعدلا اووقي نأ اوفرع
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 يتلا بئاوشلا نم ةركفلا هذه اوسقني نا اولواحو « مهتالمأتل ًاروحم <« رخآ ثقو يأ نم رثكأ

 « يداملا ملاعلا ةيتافص نع اهودعبأو اهودرجف « اهءاورو اهءافص اهيلا اودبعي ناو « اهب: تقلع

 حتفنا كلذبو « رصح الو مهل دح ال نيذلا ةسلابالا ءالؤهب نيلثم ءاطسو ملاعلاو هللا نيب اوماقاو

 . ةيبعشلا ريطاسالاو تافارخلا نم اهيف امب اهاكشأو ةنايدلا روص لكب ذخألل لاجل

 ذا حاجنلا نم ردق ربكأ تلّجس يتلا ةفسلفلا يف هيلع ناك امع انه ًاريثك عضولا فلتخي مو
 ناك ىرا دعبف , 5/016 تونيز ةفسلغب ةفورعملاو نونيز اهب علط يتلا ةفسلفلا هذه « كاذ

 نم اهبلا دوعمل امور نم سولاستمود هدرطو « نورين روطاربمالا قوتعم دحا دنع اقيقر نونيز

 هلكأو سونتياناب هعضو يذلا هتاذ جبنلا ةلصاوم نم ستيتنكبأ نكحمت < سونايرده دبع يف ديدج
 ةرطابالا هجويف ًايلاعاهتوص ةليضفلا مساب عفرت نانونيز ةفسلف تعاطتسا اذنكهو .سومنوديزوب

 يف ًاقيمع رثؤت نرا « يناثلا نرقلا يف 4« تعاطتسا ام « لوالا نرقلا يف « مبططشب اوف'رع' نيذلا

 ابعابتا ريثكت ىلع هكولسمب ليروا كرام دعاسي نا لبق « مهتايعمجو مهداونو نيفقثملا تاقلح
 اهمملاعت تفرع دقف . نينرقلا نيذه ةلبط قرششلا يف ةطشان ةفسلفلا هذه تبقيو . رهاظلا يف ولو
 نم ًاقومرم الح ةئقالخالا وا ةيبدالا اياضقلا تلتحاو « نونيز اهسسؤم ةافو رثا روطتلا ضعب

 . هيف ةامحلا ثعايو نوكلا اذه ماظن ةدحو هب تنمآ يذلا هلإلا نم تلعج اهنا اك « اهمامتها

 هتعاطب حبصيل ماعلا ماظنلا ىوتسمىلا عفترب نا ناسنالاتابجاو نم يقب اي ةماق تبقب ةيردقلاف

 يذلا يرشلا فعضلا نّيبت نا ثبلي مل ةفسلفلا هذه عبات نا الإ . « ردقلا يدنج » هعوضخو

 نم. رثكأ هلع ذوحتسملا قلقلا وهو الا « ةيهولالاب قلعتلل هزفحي يذلا زفاحلاو « ناسنالا هيلع
 « ناسنالا ىلع كلذك ربست يتلا ةيهولالا ةسارح يف هنأب هعنقُي نا ةجاح ناكو .. لقعلا عفاد

 ًاينعُم « ةفارخلا دودح ىتح ةطرفم ىوقت نع ليروا كرام نهرب دقو . اهببح عوضوم امهالكف
 . ةميقس ةيزمر ءارو اوهات مهضعب نا تح « بيغلا علاوطبو يحاضالاو نيبارقلا مدقتب هسفن

 ىوس اهئافص ىلع قبت ملو , تجزامتو ةينيدلا ةيفسلفلا تايرظنلا هذه ثحقالت
 تسبق دقو ؛ةدبقعلا ةبالص نم هب تفرع ام لضفب كلذو « ةيروقبالا ةفسلفلا

 هذه نيب تالاصتالاو قالتلا بابسأ ترثاكت دقو . اهميلاعت نم ًاريثك ىرخأ ةيفسلف تالاقم

 طالتخالا اذه دازو . ةينيدلا اهتاعزن يف براقتو سناحت نم اهنيب ام ةرثكل ةيفسلفلا بهاذملا
 « ةماعلا ةاسحلا تالاصتا لضفبو اهميلاعتل ةيساسالا ءىدامملا نيب سناجت نم ماق امل « دعي ايف

 ةينيدلا تالداحلا اودافت دقو . عبشلا هذه تائف فلتخم نيب تماق يتلا تالاصتالا ءانثتساب

 .ةنكبتْملاىرغصلا اسآ راطقايف ةديدشلا اهتانحاشمب تفرع يتلاتافسلفلاهذهعابتا نيب ابسالو

 فاو « ةيئابر وا ةبهلإ ةيانع دوجوب لوقي نم « نيدلا روما يف اهنيب دجري نا بجع الف
 «ضرالا ىلع ةايحلا رئاصم ربرقت يف ةيانعلا هذه لخدت ةبسن لوح « دعب ابف ملاعتلا هذه تفلتخا
 «ةصاخلا فورظلا ضعب يف لخدنت اهنا مومعلا ىدل دئاسلا داقتعالا ناك ذا « رشبلا ةايح ايس الو
 هذه نآب تاس ذإ < اهنيب ايف عامجإلا هبشي ءيش ىلا تلصوت دقو . ةطساولاب وأ ةريشابم اما .

 ةيهلإلا ةيائعلا
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 الك « اهتاكرب لزنتسي « ءاجرو لمأ هلك ًافوم اهلابح فقبف « ناسنالا ىلع ةفوطع يه ةيانعلا
 عيمج هئانتماو هركش نع اهل برعيل دادعتسا ىلع دبا وهو « ةعساعتلاو فعضلا هسفن نم سنأ
 . هيدب نيب يتلا لئاسولا

 «انيمأ ايداه نوكتل ةحلاص تدقب له « يتاذ روطتل تعضخ يتلا ةفسلفلا هذبف « كلذ عمو

 نودبف 4 اهنع جراخ بالغ يروعش وأ يدئاقع رابتل اقفو اهميلاعت ريوطت ىلع ترصتقا اهنا مأ

 فورظلا عيمج > ترفوت فيك « لقالا ىلع « ىزن نا يفكب « اتابثا و ايفث رمالا يف مطقت نأ

 اهملع 0 يتلا ةيريهاما تاقبطلا نيبو ةفقثملا طاسوالا نيب رعاشملا قافتانم ءيش مايقل ةمئالملا
 تكرتو ًايدق ثماق يتلا تابندملا لك نيب رن مل < لعفلابو . ناكمالا ردقب اهنيب دّحوف لبجلا

 لثم قبقحت نا ًادج حضاولا نمو . ماتلا قافتالا وا عامجالا اذه لثم « ابنع انثدحي ام اهءارو

 ىلع « عضولاف . لوقعملا عيفرلا ىوتسملا اذه لثم غلب بعشلا نوكي نا بلطتي ال عامجالا اذه
 ىلا اهقالطنا يف ةيضام ةينملطلا تاعمتجلا يف ةرينتسملا طاسوالا تمقب ذا « امامت اذه نم سكعملا
 نم نبدلا ةيقنت نع ةفقوتم « ةيئالقعلا ةرظنلا نع ةبتكنتم يأ « ردنكسالا دبع ذنم « مامالا
 نكلو « نيريثكلا دنع ىهبتنا هنا ذا « اعافدناو ةوقدتشا قالطنالا اذهو . ةيداملا تايطعملا

 . يوق دبج يأ لذب نع عانتقالا ىلا - ليروا كرام كلذ لاثم - اذه عم مبلضفا دنع سيل
 ناكس لك ىلع رطيس «رسآ يسابس ماظنل أرثا «هلك اذه يف دجن نأ «ناكمب طابتعالا نم سيلوأ
 تلحت يتلا ةروصلاف .؟ دحاو ناطلس وا سيئرل اهبراغمو اهقراشم يف « اوعضخف ةيروطاربمالا
 ةركفب اهتنراقل ببس نم رثكأب « كش الو ©« ثحوا « ةردقلا لك روطاربما ةطلس يف مهل

 . ةيهلإلا ةيائعلا

 قفتي امه ابنم . ةدع جئاتن « ينيدلا لاجلا يف « مضولا اذه لثم نع جتن دقو

 اهتزواجت اهنا الا « هسفن سطسغوأ اهب رثأت يتلا رعاشملا هذه عم < يرمعل

 رمّسي نا هنأش نم'ناك لومشو عاستإ نم اهيلع تفضا نا دعب بيرغ لكشب
 قامعا ىلا تلغلغت يتلا ةطرفملا ةينيدلا ةفطاعلا هذه « الثم كلذ نم . سطسغوا بلق يف فوخلا
 ينامالا نم ”ىّور هيف هتدوار لوسعم ملح ىلا « ةبج نم هتداق نا « يتلاو « ناسنالا روعش

 الثم كلذ نمو .للذتلاو مكستلا نم ةيزخم فقاوم ىلا ؟« ىرخا ةبج نم هتضرع دقف « باذعلا

 بلابل ردنا اراتظم طل هرلا ىو اقبح د عوو ةورزم انلالا ءلطا يجبر !..ءايتعالا

 « فودسملا بابلا اذه نمو .تاكربنم هيلع بقاعتي ام ليلعتو ريسفتل موي لك هعلاطت تازجعملاو
 ًاقيدصت دئاقعلا برغا لوقعلاو سوفنلاو ناهذالا ىلا تعفادت يبد يد يا
 ىلع ءاقبالل « نآلا دعب ليبسلا فيكف . اهب تتدبتساو اهمف ترقتساف « ملسلا لقعلا اهمدصأو

 ضعب هجو يفو « ةلآلا ضعب د 1 ا د دو ب

 ش . أشنملا ةييرغلا سوقطلاو تادابعلا

 يلويملا الم اع نيبو ةيهلالا ةيانعلا نيب « ةيونأث ةمحلآ وا ءاطسو دوجوب « لعفلاب « اوماس دقف
 ميرسي يي يي

 ةمترتملا جئاتنلا

 داقتعالا اذه ىلع
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 نا ًادج يعببطلا نمو .ةتبلا فورعم ريغ «لوبج «ةركفدرجي وه نم ءاطسولا ءالوه نيبو ,أذه

 اهيلا عرضتلاف : ةلزنملا هذه « ةينثولا ةهلآ عيمج «ةفاقثلا يلاع هنم ناك نم ىتح « ناسنالا لزنُمي
 ىلعو « ةيديلقتلا تاداسعلاو سوقطلا ىلع ناسنالا ظفاح اذكهو . ءيسي وأ رضي ام هيق سل

 فا ىرب ذا « بيغلا فتاوبي داقتعالا ىلع ظفاحي كلذك . اهميركتو ةحلآلا هذه ةدابع مسارم

 هنولزني ام وا ينطولا ديلقتلاف « نكي اهمو .رشبلا ءانبال حصنلا ميدقت ةسلابالا وا نجلا ةعاطتساب
 . ابيلع ليوعتلا وا اهوبق نكمي ةزيكر « لاجللا اذه يف « مدقي نا هعسو يف دعي مل« هتلزنم
 «هلإو هلإ نيب زييمتلاف . هودسلاو دودحلا فرعت ال « هرساب نوكلا رمغت يتلا ةيهلإلا ةيانعلا هذهف

 ىلمف . قالطالا ىلع هل لح ال « انتيلتم' ما ناك انيلبتم' « اينامور ما (ينانوي ما ناك ابيرغ
 «ةفطاعلا ةرارحو «صالخالا ةجردب ًاطورشم « اهريثأت ىقأي ةمللا ل سشانلآ فاطلتسا ةبسن
 وأ ةييرغلا ةهلآلا ىلظمت نأ بجعالف « ةرحلا ةسفانما هذه يفو . اهيلا عفرب" يذلا مركتلا عونو

 ريغ عباط نم هب عتمتت ام لضفب كلذو«ىلوالا ةبترملاب ءاهنيب نيبقرشلا ةهلآ ايس الو «ةيبنجالا
 . صالخلو ةاجلاب ةقث نم يحوت ام لضفبو ؛ زمرلا ىنغ نم اهلام لضفبو « يمسر

 ظحالت امم رسيأب تابباشملا لظحالت* تايسنجلاو باقلالاو ىنككلاو ءامسالا قوفف « كلذ عمو

 ةلقاعلا ةوقلا «ةياملاو فطعلاب عتمتلا يف ةبغرلاو فطاوعلا ةرارح لّمطمت' / نيذلا دنع « قورفلا
 ىلا تبتنا امير يتلا ةدعابتملا دادضالا نيب قيفوتلا ةكرح تعلط انه نمو . سفنلا يف ةدقانلاو
 سورب هد نويد « اينيثي'بيداب ادح ام تاذلاب !ذهو . دجو ائيا يملالا رصنعلا ديحوت نم ءيش

 ضعبلا دسنأ ذ : يلي ام لوالا نرقلا رخاوا يف بتكي نا ىلا « بهذلا مف » : قم بنل يذلا

 . هتاذ لوقلا لوقت تناو « دحاو مم سويسيئويدو ( سمشلا ) سوبلمهؤ « وللوبا نرا يعدي
 ةملآلا لك يف « اوربي نا ىلع . ةيلك ةطاسبب سانلا نم ريبك ددع عماج' ريثكب اذه نم رثكاو
 « كاذ وأ اذه مرككت نيب « طق قرف نم دعي ل ثبحب « ةدحاو ةردقو « ةدحاو ةوق « ةعمتجم

 قتح « ارارشا مأ اوناك ًارايخا « ةسلابالا ةعاطتساب نا سفنلا نوللعيت سانلا ذسخا ًاريخأو
 ةيرفملا لئاسولا ضعبب < سانلا اومتري* نا « ريثكب رشبلا فعض قوف نومْسَي نيذلا مهنه راغصلا
 « رحسلا لامعا « ةفلتخلا الاكشإب ىرن اذككهو . مهنم هنوديرب امسح فرصتلا ىلع « مهيدل يتلا
 . ناسنالا ةايح يف ا ميزعتلاو

 كل ا را حس ب نقل ل هال

 . ةرهشلا لكب رخآلا ضعبلا رثأتسا انيب « اهانعمو اب, ىلحت يتلا ةينيدلا سوقطلا ىزغم هءارو
 اهاصقأ يتلا يبق اهنم ةبحلا اما .ديدجنم ةبح اهثعبو سطسغوا اهابحا يثلا يه ةتبملا مسارملاف
 امنا هباسأب ةينامورلا ةراضيلا تذخا يذلا يسابسلا روطتلاو .٠ اهادعتت ال ادودح اهل عضو وا
 ةروصب مت دقف ينيدلا روطتلا اما . هبحلوب نأ عاطتساو سطسغوا' هدارأ يذلا ءاجالل ًاقافو مت

 . امات ةسوكتم
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 ابسوقطو ةينثولا -

 يتلا سوقطلا هذه يأ «ةيديلقتلا تادابعلاب هنومسي ام ىلع اعيرس رم نا زئاجلا نم

 دادزا دقف . روطاربمالا ةدابع يفو « ةينيتاللا ةيئانوبلا ةنايدلا يف اهملع ريس

 « ةيروطاربمالا انجولويديالا ىلا تمضنا ةديدج تافسلف نع ةرابع يه اهنم ىلوالاق : اهددع

 دنع عبتملا ديلقتلا اذه يف موقتف ةيناثلا اما ؛ دعب دهع ذنم امور يف اهيلع ريس فارعال اقفو

 هذهو . مهتاقو دنع 2 ه4 2فمم تاطأتمو نيطأتم_نوحبصي ذا مرسأ ءاضعأو ةرطالالا
 هذه ةايح فقونت ةلودلا ىلعو . ةلودلاب اعيج اهطابترا يف موقت ةكرتشم ةزيم ةيدابعلا سوقطلا

 وا ىوقلا هذه نرا ذا « ماظتنا لكب اهمساوبب لافتحالاو « اهراهدزاو اهرارمتساو سوقطلا

 «ماكحلا مهلت يتلا درا رل ةسراحلا يه « ةدابعلا مسارم اهبلا هجنت يتلا ةيحلالا تانئاكلا

 : . مقتسملا طارصلا مهيدهتو

 تادابعلا هذه, لافتحالا ىلع ديدشلا صرحلا صرحت ةلودلا ةزبجا تناك « باسالا هذهلو
 نواهتي نا هل نكمي ال خويشلا سلجم نا ا « حلاصلا لثملا اهيف يطعي روطاربمالاف . ةقد لكب

 ذا « اهسرامي نمو الإ ةينيد ةبتر نم سيلو « ًالميو الإ نيد بصنم نم سيلف . اهرمأب موي
 . بتارملا ىلعأ غلبتل ؟دُئعْص جردتت يتلا بتارلا هذه يف « ددحلا هلمعو هرود دحاو لكل
 لاني اميِب « ةيزاوجروبلا ىلا اهباحصال قيرطلا دّبت' تناك ةبلحلاو ىرغصلا ةيتونبكلا فئاظولاف

 امور يحاوض يف ماقت يتلا ةينيدلا تالافتحالا سؤرت اهلماح لوخت ىرغص تاجرد هيلافشلا

 روطاربمالا اما .ةينامورلا عماجلا ءاضعا «خوشلا سلجم ءاضعا نيب نم ذخؤي ناك اك «اهضايرأو

 ضعب لاغشإل نيفظوملا نم مزاي ام ريفوتل كلذو ةيئكاحلا ةبترم ىلا ةديدج ارسا قري ناكف

 رثكأ « اموي لكاشاو دياعملا نككت لو . ًالثم « ريتبوجو يرتشملا ةنابكك « ةصاخلا فئاظولا

 ال دايعالاو . لذبأو اهنم ىمسأ يحاضالاو حئابذلا نكت مل اك « ةنيز اهنم ىهبأ الو « ًاددع اهنم
 روهظلاو «ريهاجلا ىلا فلذزتلاو بعشلا ةألامم يف ةبغرلاو .ةئسلا مايا لع ةعزوم «ىببأ الو مخفا
 ماكح ىلا روطارئمالا نم مهايعاو موقلا ةارسس لعج. كلذ لك « ءاطعلاو لذبلاو ءاخسلا ربظم
 ةيمسرلا دايعالا ددع ديدحت ليروا كرام لواح اثبعو . راممملا اذه يف نوعفدني ةريغصلا ندملا

 تداع ىتح حرسملا نع ىراوتي داك امن . ةنسلا يف اموي 8١ه اهلعحي مكاحلا باوبا اهبف لفقت يتلا

 وقت لك نم ايلابخ اه”وجرو دايعالا هذه راطإ ناكو . مواقي ال عافدناب لوالا اهارجم ىلا روغالا
 نع ًاريثك دعتبي ًالولدمو ًاصاخ ًاريبعت اهتف ىرن نا ءرملا بغر اذا الإ « يقيقح عوشخ وا

 . للوالا ةركفلا

 قيرط نع كلذو امور ديلقت يف ةبغرلا ىلا ىوفتلا هذه "دزن نا ناكمالا يف نككي ل نكلو

 يف ندملا تحار دقو . اهل ءالولاو ركشلا فطاوع نم اهيلع ءيث ءافضإ الو « اهتراضح ينبت

 تناك ةلئيللا ةكرح ثمح ةينامورلا ةيروطاربمالل ةعياتلا ةيبرغلا تايالولا يف ايس الو «ناكم لك

 تاداسلا |
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 تارمعتسملاف . ةينامورلا ةنايدلا ةلآ ىنبتت « يئاضقلاو يعامتجالاو يفافققثلا مدقتلا فدارت

 ًاصاخ الكم يأ « لوتيباك » اوديشي نا ًادج مهمهي ناك ةيدلملا سلاجلا ءاضعاو ةينامورلا

 رهاظملو امورل لعفلاب ًابجوم مركتلا كلذ ناكف ؛ « ريبكلا « رثخلا « مظعلا » ريتبوج ةدابعب

 رثكأ « ساسالا يف روطاربمالا ةدابع نوكت دق . اهدئاقعل اهنم رثكأ ةيجراخلا اتراضح
 نم تاعامج اهب'تماق « ةيعوط ةيوفع « كش الو هرهاظم ودبت «”ثةدحت هنا ذا « اديقعت
 دايدزاللو اهرارمتسال ةيسنلابةبباشتم «ةرورضلاب «ةدابعلا هذه تحبصأ ثيحي « لاحلا يطسوتم

 ىلع دز . رسألا بسح- تاثف ىلا مهفشصت نم دب ال ناك نيذلا ( 2: ) نيفلأتملا ةعامل درطملا
 هلقأف « امور يف نكي مل نا « تقهرأ ام ًاريثك « ةظهابلا ةينيدلا سوقطلا هذه فيلاكت نا كلذ

 . ةصاخلا دراوم تككبنا ا «تاظنملاو تائيحلا هذه ةنزاوم «ةيميلقالا يحاونلاو تايدلبلا يف

 اهباحصا ذا « ةيداصتقالا تامزالاو تابكتلا ماما ةصاخلا تاورثلا هذه تياذ امدنعو

 فئاظولا هذبي سانلا دهز اذكهو .اهنع نولوحتيو ةيتونبكلا بتارملاو فئاظولانع نوضرْمعُد

 اك « ةوقلاب فئاظولا هذه ضرف ىلع ةموكتحلاب ادح ام 6 ىرخالا ةيدلملا فئاظولاب اودهز اي

 بيلاسالا ىلا ةطلسلا ءوجل نا ريغ . 726عنم» ةرمشعلا سيئر ةفيظو لوبق ىلع ضعبلا تربجا

 نيزاهجلا الك يف دحاو ىوتسم ىلع يه « اهرظن يف « فئاظولا هذه نا « ينعي امنا « اهتاذ

 . يمايسلاو يرادالا

 « امور جراخ تناك دقف . امور يف انه نكت مل ةقحلا ةينيدلا ةايحلاف

 تادايعلاو تاهلآلا 6 العف تدجو امي « دجت نا اهتعاطتساب ناك ثبح

 نم ناك اك« ةيمسر تاسسؤم اهنم لعجيل «اهب فارقعألاو ةلودلا لبق نم اهينبت نكي مل يتلا
 :تادابعلا هذه امور سابتقابف . ةيمسرلا تالافتحالاب اهكارشإ ءارجنم دمجتو رجحتت نا اهنأش
 تراسو « ديعب دبع نم هتفرع دملقت نع ردصت اهلعج « جراخللا نم ًاروطو « اهاياعر نم ةرات

 تثحّبو « يلكم ماةهاب تلبقتسا لب « ةيبلسلا ىلع اهببفن رصقت' ال نا تفرع دقف . ًاليوط هيلع

 عّسو ابعاستاو ةيروطاربمالا ةباحرف . نانوبلاو ايلاطيا نم تعلط ةئنيد تارثؤم نع « ةداج

 رابتخالا ةيلمع نود الئاح ةيفارغجلا دودحلا فقت مل « نيذلاو ةدابعلا روما يف سبقلا لاحم اهماما

 لمحت تناك « نيبرح نيب ام ةرتف يف ةلوبسب فنأتست تناك يتلا ةيراجتلا تاقالعلاف . ءافطصالاو

 . ةديدج تادامعو ةحلآ «“ ةيراجتلا علسلا عم

 يعببطلا نه ناك  قرشلا نم أزجتي ال ءزج ةجاطرقو  ةميدقلا ةيجاطرقلا ايقيرفا ءانثتسابف

 ًايداعم افقوم فقت ل يبف .برغلا يف اهب لومعملاتادابعلاو تانايدلا نم امور سابتقال قي نا دج

 ثتحت تحار اي /ةيرشبلائايذلاو نيبارقلا يرحتيف تددشت امنا «طق اهدبطضت لو<تاداسلا هذه

 . ةيتونبكلا اهتالمكشتو ةيديوردلا تايظنملا «© ةضحم ةسايس بابسال « اءلاغ ىف « ساسالا نم

 م ثيحب « اهرظن يف « رخأتلا نم يه « ةيومدلا سوقطلا هذه لثم اهيف تماق يتلا تايندملاف

 باستكا يف نيينامورلا نيفظوملا نم ”ةبغرو . اهيلع لابقالاب يرغي ام تادابعلا هذه نيب نكي

 برغلا : ةيبنجالا تادابعلا
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 ةددعتم تانئاكب ىلجتت. ةلماش ةيهإ ةوقب مهناهاب المعو « هتلامتساو نييلحلا ةحلآلا دححا فطع

 عيفورظل ًاقفو « يلاطيا لصأ نم مهنيب ناك نم ىتح « كلانهو انه  نومدقي اوحار « لاكشالا
 ضعبل روذنلاو نيبارقلا ضعب < ةيزكرملا ةزادالا بناج نم مهبلع ضرفت يتلا تالقنتلاو ةيرادالا

 ينامورلا شيجلا ةعيبط نا مث . ايلاغ يف وا ايئابسا يف « ةيلحم ةدابع عوضوم يه يتلا ةحنآلا هذه

 ىلا زكسرم نم شيجلا اذه قرف لقنتو « ةئيابلم ةيقرع رصانع نم هنيوككتو هايكشت ةقيرطو
 « شيجلا ايف طبارملا ةقطنملا يف «دالبلا نع ةبيرغلا ةههآلا دحا نيطوت يف بدست ام ًاريثك « رمشآ
 «.ةيلاغلا انوبيإ ةهلإلا ىرن « الثم ةلايخلا قرف ضعب يفف . ةديدج تادابعو سوقط اهيف ربظتف
 احل دبعتلاو اههركت رشتتنا يتلا« نوريه »لصالا ةيقادتلا ةهلإلا ةدابع «ةلداعتم ريغ ةروصب محئازت
 ثداوح كلذ عم « ىقبت يتلا ةلثمالاو دهاوشلا نم كلذ ريغو « ةينيلهلا ةيركسعلا طاسوالا نيب
 سكع ىلع « يبف . ركلي ًائيش « نيدلا يف <« برغلا نم سدقت مل امورف .اخل نأش ريبك ال. ةيدرف

 نا دعب ةسنجا تادابع هتطعا اي ةليصالا اهتادابعو اهسوقط نم ًاريثك برغلا تطعا « ًامات كلذ
 . رخنآ ىلا دب نم اهلاقتنا يف تادابعلا هذهل ارم تناك ابنا وا « ايئامور ًاسوبل اهيلع تفضا

 سابلإ ةلمع دهاشن ثيح « امان قرشلا يف كلذ سكع ثدح دقو
 عوضوم نراك يذلا « لعب هلإلاف . ةينامور اسوبل نييلحلا ةلآلا ١ 0 ها : ينيدلا هيماستو قرسشلا قوفت

 هتدامع تناك يذلا هسخبلود هلإلاو « ىشمدو ( كيلعبي ) سيلوبويلبك ايروس ندم يف ةدابع

 « ريتبوج » يرتشملا لاحتسا سفز هتيمستب قيرغالا ذا يذلاو نيجاموك ةعطاقم يف ماقت
 هتدابع نطاوم يف اهب فرع يتلا ةيبقانملاو تافصلا نم هديرحت يرحي نا نود « نامورلا دنع
 نم لدبي نا نود « اهسبتقا يتلا ةحلآلا عم هتاذهبنلا اذه ىلع ريسلا برغلا لواح اك « ةيلصالا
 « ركذي ًائيش قرشلا يطعت نا نود ؛ ريثكلا امور تسبتقا دقف . ةينيدلا اهسوقطو اهتدابع
 بيلاسا ىلا « ةكرحلا هذه نم دحلل « اوأجل نيذلا « ضراعملا اهترطابا فقوم نم مغرلاب كلذو

 مت نا دعبف . ةلجلاب مادعا ثداوح اهبحص « دابطضالا لقن : ةئملا ن
 ثعبو ةينامورلا ةئايدلا حالصإ هقتاع ىلع دخا « ارتابوبلك و سوبنوطنا ىلع رصنلا سطسغوال
 سويرابيط هتريس راسو . هنم دحلا رايتلا اذه هجو يف فقوف « ديدج نم اهمسارمو اهكسانم

 م ديدج نم سبقلاو حماستلاو لهاستلا نم ةرتف كلذ بقع مث . فنعاو دشأ ةروصب هجبن جهنو

 . اهنع ءابرغب طق ةرطابالا نكي
 امور "دمأ قرشلاف .مواقي ال يذلا ديدشلا عافدنالا اذهل ةدع ثعاوبو ةريثك عفاود كلائه

 ةيداصتقاو ةيسايس نم ابناولأ فالتخا ىلع ةيفسلفلا تايرظنلاو ةديدجلا راكفألا نم ريثكلاب
 تامدخلابو «ةئورملابو ءاكذلا ةدحي اوزاتمانيذلا ءاقرآلاو لاجرلا نم ريثكلاب اهدمأ اك «ةيركفو
 عيمج ةطلاخم « مهفوفص نيب تطشن يتلا قتعلا ةكرح مهل تحاتأ اك « مدايسأل اهوددأ يتلا
 «امور تلخد يتلا ةيركفلا يراجلا هذهو « تارجحلا نم قفادلا اذسه عمو . ةيغاتجالا تاقيطلا
 تفرع «سوقطو ممارمو تادابع نم احل امو قرشلا ةهلآ نم ريبك ردص « هئاذ تقولا يف اهلخد
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 نسم ةينيدلا ةايحلا ىلع تفضأ اب كلذو « مرعاشم مبيلع كلمتو « نامورلا سوفنب دبتست نا

 «ةيحورلا مهعزانم اهعابشإل نامورلا بولق يف ”ىوه تبقل «لبق نم مهدنعةفورعم نكت م ءايشأ
 نم قيرغالا هل عضخ باذجنالا وا ءارغالا اذهو . اهقانتعا ىلع مهيرغت' ناو مهبذتحت نا تفرعو
 ىلع هسفن رسآلا مقولا اهل ناكف < قرسشلا عم هجول بجو ردنكمسالا حوتف مهعضت نا لبق « لبق

 مساب ايمسر اهب لفتحي ناك يتلا ةدرابلا ممارملاو ةفاجلا سوقطلا هذهف . اهتاذ بابسألل « نامؤرلا
 < ىغاتجالا هعضو ىلا رظن امود درفلا نم هجتت تناك « اهف رمالا يلوأ ةسائرب يرجتو ةلودلا
 نم ابيلع اوفئضأ امم اهديرجت نسحا نا دعب «هسفن ىلا ةبيرق ة ماما ابعم هسفن دحي ناكذا
 فوخلاك : رعاشملاو سيساحالاب هلثم تشاج ةمهلآ يهو « ةوسقلاو توؤربجلاو دولخلا ةحسم

 «ةابحلاب ةثايج «ةقرسثم ةضهان «ربقلا رابغ اهنع ضفنت نا ثسلت المث توتو مأتت «بحلاو قلقلاو
 ءاجرلا هبف ريثت اك «ىمألاو ىجشلا هسفن يف ريثت سوقطلا هذه تناك ام ًاريثك و . ةعببطلاب اهبشت
 « ايحورو ًايدسج ©« جضنلاو ريبطتلاو موضولا ممارم نم هيلع بجوت امب « همايق دعب صالخلاب
 موقلا ةكراشم يفف . رطاخ بيطو ىضر نع اهل اهعفري تلا نيبارقلا هذهب تباطو تكز نا دعب

 تناك « ةينيدلا رارسألا مهتكر اشم يفو « ةدابعلا سوقط نم اهبف يرجي امو تالافتحالا هذه
 هذه تناكو . ةداملا ناردا نم تصّلخ نا دعب « يحور لوهذو فاطختا هبش يف عقت مهسوفن

 عون درفلا ابكارششاب كلذو«ةامحلا رارسأل ًاليلعتو نوكلا اذهل ًاريسفت« ةفلتخلا اهمسارميف سوقطلا
 رحسلا قيرط نع « هبطعت اك « ناسنالا رئاصم ىلع رطبست ىتلا ةضماغلا ىوقلا لمع يف « ام
 يتلا ىنملاو بئاغرلا تش < ممارملا هذهب اوعبشأ اذكهو .ةيعيبطلا مولعلا نم ةحسم « ةماجنلاو
 « دراب وج يف يرحت تناك ةبمسرلا تالافتحالا سوقط انيب « ةيرشبلا سفنلا يف شيحت تناك

 . ةطلسلا يلثمم فارششإو ةسائرب < يمسرلا راقولا نم راع « فاج

 دقف . بئاوشلا نم ايلاخ ينيدلا ناروفلا اذه قأي نا تابيه نكلو

 ةيسوجلاو «نيمجنملاو ةرحسلاو «نيقرخمملاو نيذوعشملا نم قيرف حار
 « رصح الو اهل دح ال ًاقرفو ًجاوفا امور مهب تّجع نم « سيزيإ عابتاو « نادلكلا نيديرملاو

 «ًانابحا ةدشلا اهلامعتساو ةطرشلا رهس نم مغرلاب « ةينيدلا ريهامجاهذهةفطاع ةجاذس نورمثتسي
 انسفنا ائيأر ام اذاف . ليلضتلاو شغلاو عادخلاب ى”زنتت بيعالا نم «نيروجأم «هنوتأي ام كلذو
 اهب فّلغ يتلا تاءارتفالا نم هب "من ام يف لانفوج ىلع عقت يتلا ةعببتلا ديدحت نع موملا نيزجاع
 اوببلي' يكلو . نيقحلا هدقح يذغي ام ةهوبشملا لامعالا هذه يف دجو دقف « اهلك يتلا مئاتشلا
 اولعتفي ناو لئاسولا عذقأ ىلا ءوجللا نع طق اوعروتيل اونوكي مل 2 باصعألا اوجيهيو ةليخالا
 يرجت يتلا نكامألا يف نوبصتيف ءاهودمقُيو اهوميقتف ريهاجلا شهد اوريثبل.«ةضماغلا ثداوحلا
 توصلا نم فايطأو <« ةكرحتملا وا ةقطانلا ليثاتلا « ةبنيدلا رارسألاب كارتشالا تالفح اهسف
 تالفحلا ءانثا ةبيرغلا سبالملاو ءايزالاب ركنتتلاو « اهتاذ نم قلغت وا حتفنت يتلا باوبالاو «موضلاو
 ًادج يعيسطلا نمف , .عاتبملا حايصلاو ةيريتسهلا تافاتملاو ةتئاصلا ةيقيسوملا ثالآلاو « ةيتيدلا

 قرشلا يف ينيدلا ناروفلا
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 نيفرطتملا قرن و تامليفطلا دّبّز اهيلع وفطب_ناو « جات ناو ريهاملا رعاشم كرحنت نا
 رارسالا ضعب ليثتو <« عيب صئفعلا عطقب ةصاخلا تالفحلاف : ءاركتلا محلامعأو ضفاورلاو
 اهناش نم نوؤشو رومأ « مناب مدي نينمؤ شر ةلفح وا « ةماعلا بادآلل ةفلاملا ةيتيدلا

 رثكألا ةئيدلا سوقطلا ضعب تناك له « نكلو .زازئمشالاو ضابقنالا موبلا انسوفن يف ريثت نا
 رثكأ انل مادقي نتراقملا نايدالا خيرات نأ * مويلا نيرصاعملا قاوذأل ةراثإ لقأب « ديلاقتلل ةاعارم
 تراثأو « سوفنلا اهل تضيقنا رهاظمب اسّملت ام ًاريثك عرولاو ىوقتلا نا ىلع دهاشو لثمأ نم
 اهسبتقا ىتلا ةمقرسشلا ةينيدلا سوقطلا نا «طق انلاب نع برغي الأ بحي كلذ عمو «هركلاو تقلا
 .ةيماسلا ءىدابملاو قالخالا ليئب تفرع' ًابولق تادعأو اسوفن تانغ « نانويلا دعب « نامورلا

 هلع ”نتفا يذلا بصخلا اذهو . تادابعلا هيف تبصخو تانايدلا هذه لثمب قرشلا رشسز دقو
 سيل ةينارصنلا عولطف . حوزألاو بوضنلاب بيصأ هنا ىلا ريشي ام دبي مل « نينسلا فولأ لئم
 ليصافتلا نم ريثكب « هب اندق يذلا ليلدلا ىلع انه رصتقنلف . ةبوصخلا هذه ىلع ديحولا دهاشلاب
 : ناوئعي معو سوئابكول ابعضو تلا ةيدقنلا ةلاسرلا )ء ةحيحص ابلك نكت ل ناو « ةريثملا
 دحا دلوم « ةرَفكلا نيدحلملا دحا ناسل ىلع اهمف "صقي « بذاكلا يبنلا وأ سوردنسكلا »

 مساي فترعُي « ةريغصلا اينوغالفب ندم ىدحا يف « بيغلا علاوط نع- فشكلاب نييشعملا ةحلآلا
 « نانا سأر ا ىعقأ ةروص سّيلت هلإلا اذهو . ةينوطنالا ةرسالا دبع يف < سوخيتولوبا
 ةهلآلا نم يحوب سوردم | حار دقو . سويبالكسأ هلإلل ديسجت و نوكيلغ مساب تفرع
 اهاقلتي يتلا ةلئسالا ىلع اهمساب بيحب ذخاو « دباعملا دحا يف « اهب اقئال الحم اهلحأو ةحلإلا لبقتسي

 بيبانا وا ريساوم ةدع نم فلأت زاهج ةعقعق نم جرخي يتوص فتاهب اهيلع دريو «هيلع حرطت وا
 ةيداعلافتاوها نم ريثكب ىلغأ هبلاط فلكي ناك فتاه ا اذه لثمو . صاخ عضو ىلع تبتكر
 هذهب نيمئاقلا سونامكو ل اهازع يتلا عادخلاو ليلضتلا مهت' «حصت م ما تّحصأأ ٌءاوسو . ىرغالا
 ةنيامتملا ريطاسالاو ديلاقتلا هذه رّيَّصو تامولعملا هذه لثم قالت رمالا يف مهملاف « بيعالآلا
 يسقطلاو يحو رلا نيلقحلا يف « ءارآلا ديحوت بهذم لضفب كلذو * ةمات ةفلأ يف أشنملاو لصالا
 هاقلت « رمتسملا « ديعبلا حاجنلا اذه ًاضيا مهملا نم كلذك . كاذ ذا هبانطأ ابراض ناك يذلا
 نم خوبشلا سلجم ءاضعا دحا نأ ثيحي ةوقلاو ةدشلا نم غلب حاج وهو « ةديدجلا ةداسلا هذه

 لقن «هالعأ روكذملا سوردنسكلال « دعب امف ربصأو « لبق نم امور يف ةيلصنقلا بصنم !ولوت
 بونادلا ربي يف نيدسأ ءاقلإل روطاربمالا وعدي « بيغ فتاه « ليروا كرام روطاربمالا ىلا
 سوردتسكلاءاقو نم مهرلا«نا يفموقيف رارمتسالادهاش اما. ةرباربلاىلعرصنلا «كلذب نئمؤيف
 كرام دبع يف فرعت تحبصا يتلا سوخيتونوبا ةدلب يف برضت ًادوقن ىرن <« ١٠١ ماع يلاوح
 : ثيدحلا همساب يقب امنا « هائعمو هيف ةيمسللا هجو لسجن مما وهو « سيل هونويإ : ب ليدوا
 . ةنس نيعسو سمخب كلذ دعب « نوكيلغ ةروص لمحتو « يلوبنيا

 عظعلا راهدزالا دعب قرشلا عوبر يف ييدلا راهخالا غلب ةجرد ةيا ىلا انيري «هانبرض لثملا اذه
 ايف هج -
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 ءاجف 4 ضعبب مبضعب سانلا تالاصتا اهب مث تناك ينلا ةلوبسلاو « ةيروطاربمالا هب تمعن يذلا

 هخبت ةهلإلا ةدابعف. لبق نمينيلهلا دبعلا عبط يذلا يحورلا نايلغلاو ينيدلا ناروفلا لمكني كلذ

 نم لخي ل رمألا اذه لثمو . اهتدابع هب تمستا يذلا يمسرلا عباطلا ءارج نم ًاريثك ترسخ
 «هيلا ةيرسشبلا سفنلا قوتو «صالخلا رماب ماتهالاف. ةعاملا واةئيدملاو روطاربمالا علاط ىلع نيب رثا
 ةعئاصلا ة#ملآلا موي قلت ملف : ةدماجلا ةس»رلا نم ًاللحتو ةيدرف رثكا ًالولح بجوأ كلذ لك

 ترثاكت دقف . كاذ ذا « هتيقل ام «جاورلا نم «رارسا اهتدابع سوقظ يف يتلا ةلآلاو «بئاجعلا

 «سويبالكسا سفانت «ىلوالا ةئفلانم يهو سيباريس ليثامت تناكو «اهفانصاو ةحلآلا هذه عاونا

 ةيبغشلا ةملآلا هذه ةدابع ترشتنا كلذك , ةيئاثلا ةئفلا نم وهو « سوسينريد ليثات تسفان ا
 « سوبيالكسا مسا ىلع سوماغرب لكيه اهنم : ةريثك نكاما يف دياعمو لكابه اهل تميقاو

 لانو بطلا هئبا ملعت بوجوب هيلا هيف يحوأ اماح سونيلاج روهشملا بيبطلا دلاو ىأر ثيح
 ناك مرملا هجتي امنياف . روديبأ لكنه اهب متت يتلا ةربشلا ىزاو ام ةرهشلا ةعس نم لكيلا اذه
 بيغلا علاوط نع فشكلل «مهيلا دفاوتب « عونو لكش لك نم « بيغلا فتاوهب نوقطان هسعلاطي
 يتلا تاشهدملاو بئارغلل مهنم ًاقيدصتو « ةفاقثلا بابساب ًاذخا سانلا رثكا « لبقتسملا رارساو

 ةماجنلا لامعا يلاتلاب ترشتناو .مالحالاو ىؤرلا ريسفت ءارو ايعس وا 2« تازجعملاب اهوتعن املاط
 ىوقلا وحن < سوحلا غلب يذلا مراعلا هاجتالا اذهو . راشتنا بأ ةءوبحلا رادقألا علط عالطتسال

 . ضعبب ًاضعب ابجزموتادابعلاو سوقطلا لدابت نم ةلماش ةكرح ىلا ىدا ةعيمطلا ةقراخلا

 ةيبرغلا اهسوقطو اهجادابع كسائمو ةمحلآلا ديدع نم فارجلا ليسلا اذه لك
 1 0 00 9 ةقرشلا تاداسعلا
 ةطلسل عضاخلا قرششلا اذه نم وا « ةماع قرششلا نم تردصأ ءاوس « عباطلا 7 0

 نيتعضاخلا « نارياو لبابب ًالثم دعبألا قرشلا اذه نم وا « اهتدايسو امور تقالاو

 ىلا :برغلا ىلا دعبأ !_مهزواجتمل هلبسب امورو ايلاطيا قرغاف « برغلا وحن عفدنا « نيشرافلل
 . ةغللاو ناسللا ةينيتاللا تايالولا

 لك يفو « بومشلا عيمج ىدل هل نوج”وري هيديرمو هعابتأ ىرنو الا « طق قرش هلإ نم امن
 امثوناب عاقصا ىلا ىصقالا برغملا نمف . نيديرملا نم ديزملا بسكل نيدهاجي نيدهاج « دانو عقص

 ةينطولا مهته 1 كسانم نوحي[ رع لصا| نم ينامورلا شيجلا يف ًادارفا ىرن « ابوروا يقرش يف
 نينطاوملأ ضعب نا كلذك تباثلا نم . فنمو 2« سوردنايث ةحلإلاك « اهتدابع مسارم نوميقيو
 مهسوقط اولخداف « ةيرمدتلا ١ ةقرفلا يف « ةيركسعلا:مبتمدخ اوندا «الصا ةقرافالا نم نامورلا

 : اريماب هلإل ًاروذن اومدقو « تاوغال ىلا ابوتج ابنمو « برغملا يف ةرطنقلا ةدلب ىلا ةينيدلا
 يتلا كلت ىلع اهنم رصتقن « ةفلتخلا تادابعلاو سوقطلا هذه دادعتب ذخأن .نا ريغ نمت . ليبغالم
 امور يف اهنيطوت ئرج « لصالا ةيحيرفلا «ليييس « ةحلآلا ةبرف » . ريكا اجاور اهتدابع تيقل
 ةيمسر حبصت مل « ةيقرشلا سوقطلا اقفو اهميركتو اهتدابع نا الا . م.ى ثلاثلا نرقلا ةياهن ذنه

 اهنبا نم فلأت يذلا ثولاثلا ةدابع امور ىلا لخدأ امدنع « سريدولك روطاربمالا دبع يف الا

 كلل



 مهيلا دبع نيذلا ةنبكلا ةئيه مظني حار امدنعرمالل روطاربهالا طاثحا دقو , سين اهقيشعو
 يذلا نيحلا يفف : قرو ىلع اربح تبقب مظنتلا اذه يف ةدام مها نا الا . ةحلإلا هذهل ةنابكلاب
 يرجتو نامورلا نينطاوملا نيب نم نوراتخي' ةدابعلا هذه ىلع( 4ه7نوهلامو ) نوماوقلا هيف ناك
 اولوتمل ةيلخلا ةرادالا لبق نم « تاقحلملا يفو « خوبشلا سلجم لبق نم « امور يف مهتيمست

 عئارسلا نم مغرلاب « نوسرامي « نابصخلا نم ( ©علاعم ) ادع" ىرن انك « دباعملا ةمدخ ةسائر

 يهر « ايسآ يف عقت ال نادلب يف ةيئيدلا بتارملا هذه « همرحتو ءاصخلا عنت تناك يتلا نيناوقلاو
 , مسارملا هذه لثمب نايصخلا ءالؤه مايقي حمس يذلا ديحولا رطقلا

 *مسيرلا لصف لالش ندملا عراوش يف ةينالع « سوقطلا هذبب نولفتحي نابكلا ءالؤه ناكو

 «موصلا نم مسارم دابعالا هذه قبسي ناكو . ًالصاوتم اموي١+ اهب لافتحالا رمتسي مساوم يف

 حون نم اببلا امو سيّتأ ةصقب انركذت تناك يتلا سوقطلا هذه هبشت ريبطتلا نم سوقطو
 لالخ «نادبالا اهنم رعشقت ةيشحو ةروصب مهماسجا ةضفارلا هيوشتو « نيبدانلا بدنو نيحئانلا

 . تاومالا نيب نم اهمادق ةيلمع لبثت لالخ كحضلا نم ةبخاص تابقبق اهجزامت « زئانجلا ةلفح

 روثلا ةحببذ اهقفارب ناك يتلا ةلفحلا كلت يه «قيقدتلاب انيدل اهليصافت ةفورعملا ةديحولا ةلفحلاو

 ىلا ةيحضلا نم ةاسحلا رصنع لافقتنا ىلا زمرت تناك ذا « ©هطماو شبكلا وأ 1نز”وطوا

 هدوجوب ربقلا يف هنفد ىلا زمربأو 6 هدولخل انويرع كلذ نوكيف « ائامدب حضني يذلا ناسنالا

 يمايسلا ءالولا ىلا ةراشإ كلذ يف نا اك .”ةبناث هددجتو ةئيطخلا ناردا نم هتيقنت ىلاو «ةرفح يف
 ًانايحاو « روطاربمالا :صالخل م”دقت' ام [ريثك يتلا ةيحضلا هذه يف زمرلا هجو لبن انك ناو
 , هترسأ دارفا صالخل

 . اهيلع تيلغت نا تبل ام يتلا سيزيإ ةيرصملا ةلإلا «ةدابعلا هذه يف سيباريس كراشي ناكو

 حار « امور يف ةدابعلا هذه ممارب لافتحالا سويراببطو سطسغوا نم لك رظح نا دعبف

 ةيرح لكب اهسوقطو اهدايعأب لفتحا نيحلا كلذ ذنمو . ةينطاوملا قحي اهل فرتعي الوغيلاك
 ىلع عفترا لكيه اهل ناك ىتح 5 ةئس تلطأ نا امو . ةضراعم ةيأ اهب لافتحالا ريثي نأ نود

 نم وجنبل سيزبا عابتأ يزي ركنتي ناسونايتمود روطاربمالا موي رطضاو . لوتيباكلا ةبضه
 موقيو«ةمخض ةيبعش دوشحل ىلجب اهدابعأب لافتحالا ةسانم تناكو .هل هببا ممخ دونج ةدراطم

 مهاطخ نوسيقيو ًاديئو نوريسي «روعشلا يقلاح «ءاضيبلا مهبايشب نابككلا نم ةمغط ابمسأرم ىلع
 اهفرذو سيزبا ءاكب دعب حرفلاو ةطبغلا نم ةزه عبملا يرتعتف . ةراثيقلاو رمزلا ماغنا عقو ىلع
 نيمأت اهنأش نم رارسا تالافتحالا هذه عم ماقت تناكو . سيريزوا ناممج ىلع ةنيخس عومدلا
 ةساق تابجاو نينمؤملا ىلع ضرفت سوقطلا هذه تناك اذاو . نيديرملل ءاقبلا راد يف ةايحلا
 ءاتشلا لصف لالخ ربيتلا رهن هايم يف مامحتسالاك « تاريبطتلاو ءوضولا نم ةديدش ضئارفو
 مهءاقن ةاطخلا ىلا ديعت ةراّتفك نع « كش الو « ًاريبعت « ةبناث ةبج نم © تناك دقف ©« صراقلا
 اهروصت اهسح كلذو < تاهلآلا ثانا نيب ىلثملا ةهلإلا : سانلل زربت سيزيا تناكو . يحورلا
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 قراوفلاهذهةلازإةملمعبنوموقي اهعابتا ناكو .ةيوقلا اهتعارضو يومالا اهنانحيف«ةثراوتملادملاقتلا

 « 11ةادب»م؟مانمددم 0" ءارجتنأ2 رارسا رغتآ يندكؤتاهأرن ««اذ انا اهد . ةحلإلاهذهحلاصل وه اميف

 ... يرشبلا هماوقو لكش هعاجرتسا ةيفيكب « خوسمملا سويسول راملا ىلا يحوت نا لبق

 سوقطو « ةفلتخم لاكشأب اهلك ضرالا يقدابع "معت يتلا ةديحولا « ةرداقلا « اذ انا اهو
 « افريثمو « ليبيس : ءامسأب تفرثع نا دعب «ددع الو اهل دح ال تاسسم تحتو « ةئيابتم

 . سيزيمتو اتاكهو « انتوللبو نونويو « سيريسو «نيبريسوربو « انايدو « ةرهزلاو

 نم ةرمز تحار دقو < سلوب|ريه ستاغرتأ ةيروسلا ةهلإلا نع انه حفص برشنل

 نروديعتملا اهب دوحي يتلا اياطعلاو مداقتلا « رامزملا. مغن ىلع « اهل عمجت ةعطاقملا فوطت نابصخلا

 اهنم « ةفلتخلا هروصو هلاكشأب « لْمِب : لصالا "يماسلا هلإلا نع احفص برضنل « كلذك ,. اهل
 هئارق دقعو «ةيروطاربمالا يف ماظعلا ةلآلا فاصم ىلا « ةريصق ةرتفل « مفر' يذلا صم لعب

 :اهرابحأ سيئر ةريغو ةدابعضفبكلذو « ةجاطرق ةهلإ «تينات ةهملإلا يأ «ستسلش ةهلإلا ىلع

 الا . ةيئامورلا ةيروطاربمالا ديلاقم 2« 789 ١7م ةنس نم « ىلوت يذلا 5اهومهطد/ لاباغالدإ

 هلإلا مساب انه هونن نا ىلع انلمحي « دعب ايف ةدابعلا هذه هتفرع يذلا مظعلا روطتلا نا

 . 18:11م |رتسم

 هتدابع تروطت دقو . ىمادقلا نييناربالا ةهلآ نيب ةبناثلا ةبترملا نمو أشنملا يمراف هلإ وه.

 ىلجت دقو . ةّيماسلا ةيوبسألا سوقاطلا نم اهسبتقا دئاوزو قحاول نم اهبلا فيضأ اهب دعب بف
 به 5 صالخلاو رفظلا هيدي نيب لمحي « ينوكلا ماظنلاب همسا طبتراو «سمشلاو رونلاك سانلل

 هتدابع ترشتنا دقو . مّسَقلا مارتحاو « ءامخإلاو « ءالولاو « ةقيقحلاك : ىربككلا لئاضفلا

 «ينامورلاشمجلا يف ةلماعلا ةيقرشلا رصانعلا لضفب « هل مقأو « ةيروطاربمالا ءاحتا عيمج تّمعف
 عسبطلاب هل ناك دقو . 'بونادلاو نيرلا يرهن يحاوض يف اهترثكل بحعن ام دباعملاو لك امشأ نم

 هتدابع رارسا يف كرتشي نأ هّمه دوموك روطاربمالا نا ثبحي ءامور يف رثكلا هوديرمو هعابتأ

 « سانلا نع ةلوزعملا تابنحنملاو روافملا يف هنودبعي اوناك ام اريثكو . اهتائيه يف ًاوضع لخديو

 ىلا مغرأ نا دعب ةيحيرفلا هتعّبق ًارمتعمو ةبقزيش بايش ايدترم باشلا هلالا روص ةئتان زربتف
 هبشأ مسارمل عضخي «ديرملا اهب رمي رايتخالا نم ةليوط ةدم دعبو . هامدأو ًامخض ًارون ضرالا
 اهللختي امو ةيسقطلا تالافتحالاب ايلمعكارتشالا مل قحي طقف كاذ ذاو « دابعلا مسارمب نوككت ام
 بتارم وا لحارم عبس عطقت نا دبال بهذملا رارسا ىلع عالطالا ةيلمع تناكو . مئالو نم

 لصي كرا ىلا « سمشلا ديرب - سرافلا - دسآلا - يدنجلا  متاخلا - بارغلا : ةلحرم يه
 تابجاو اهبحاص ىلعب جوت بتارملا هذه نم ةيترم لكو . « ءابآلا يلا » ىلا فاطملا ةتاخ يف
 اذهةدابع رارسا يف نيعلاضلا ىلع بترتي ناكو . ةقدب اهي دبقتي نا هيلع ةيسقط ممارمو ةيبدا

 ىلع ريخلا ءالعإ يف نومبسي' ثيحي ةانألا لوطو « سفنلا ةدلاجمو « ربصلاب اوّلحتي نا هلالا
 .ارتمم هلالا ةسائرب « مظعلا ةنؤنيدلا موي « اهوقحتسي نا اوفرع يتلا ةبوثملا اولانبل « ضرالا

 لي



 اذا « اليلد ءاج ذا ماعلا فرعلل ةفيثع ةمدص ءاج هلإلا اذه ةدابع هاقلت مظعلا حاجنلا اذهو
 ديجمت ىلع «قوتب اهلابقإو ةينامورلا ةيروطاربمالايف ةينيدلا عزاونلا ىدم ىلع «ليلدلا انزوعا ام

 « ةينامورلا ةيروطاربمالا ءادعا ىدعا كاذ ذا يهو ناربا نم اهتسبتقا ةينيد ملاعتو «هلإ ينبتو

 . عيفرلا لحما اذه لثم اهتهلآ نم هتكلحأو « ميركذلاو ليجبتلا نم رهاظملا هذه لثب هتطاحاو

 ىأمظلا بولقلاو شطعلاسوفنلا ابعم «لصالا بيرغلا«أشنملاينجالا هلإلا اذه ةدابع تلمح دقو

 نرقلا ذنمو . لبق نم نامورلا دنع ةيثم هل فرعن 1 قالخالاو بادآلا يف اوممو « ةبح ىوقت

 هيلع ناك امع امامت فلتخي ناسنا وبف . هملاعم نيبتن الو هزيم ال داكن اصخش ينثولا حبصا يناثلا

 .هسفن سطسغوا دبع فو ىتح «نوثاك نامز يف

 ابعابتأو ةدحوملا تانايدلا .؟

 ةيدوهلا امه « قرشلا يف رونلا انأر نيتنايد يف تلثمت ةينيدلا تاثدحتسملا هذه

 اهنم هتفقو يذلا ينادلا فقوملا هذم ةلاحلاو « رسفن فيكف . ةمحبسملاو
 ةيقرسلا تانايدلا نم هتفقو يذلا « ملحلا « فوطملا «نيللا فقوملا دعب « ةينامورلا ةيروطاربمالا
 بناجلا امل تنالأف تداع « ًانامحا فينعلاو نشحلا فقوملا اذه اهنم تفقو نا دعبف ؟ ىرخالا

 ةيدوهيلا نم تفقو نا دعبف . اهعيجشت ىلع تلمعو اقيلط رح لمعلا لاسم امل تكرتو
 فنعلاو ةوقلا ىلا تأجلو نجلا ربظ امل تبلقف تداع « رمالا ءىداب يف ًالهاستم افقوم ةيحبسملاو
 سس سس سس . اهراشتنا نم دحلا

 يذلا دحوتلا عباط نم سراتنايدلا ناتاه هب تزاتما ام ناب نظلل انوعدي ملسلا قطنملاف

 اهدبعي يتلا ةههآلا ريغ ةهلآب مسي ناك دقف .كرشملا ينثولا ىدل نيتلوبقم ريغ اهلعج « امهدرف

 نم اهعونتو ةحلآلا دادعت نا ذا ءاهدوجوب لوقيو وه اهب نمؤي يتلا ةحلآلاب مه اوماسي نا ةطيرش

 اهنم لكلو «ةعيبطلا ةقئافلا ىوقلا نمديدعلا اذه نيب رايتخالاو ءاقتنالل اما لاجلا متفي نا هنأش
 ةيتافصلا نم عيش اهسابلابو ةداضنملا قراوفلا ةلازإ ةملمع يف اهنيي ديحوتلا نكمي « هتلزنمو هتميق

 نم ءيشسيلف . دعب نم نامورلا هسفنلاونملاىلعجسنو«لبق نمقيرغالا اهطويخ جسن «ةكرتشملا
 « يأرلا يف لطخلا كرشملا رظن يف عمجم لوق وهو « هللا ةينادحو ةديقع وا ديحوتلا عم اذه

 فانئتسا ال « عطاق حو يرذج يفن ةلاقملا هذه يفف . ديدشلا بصعتلاو فواشنملا دانعلاو
 هنأش نم روطاربمالا ةدابعضفر نا نع ًالضف«ىرخا ةملآ دوجوب نيلئاقلا رظن يف «زيبمتالو هبق

 . نايدالا ءازا هفقت ةالابماللا فقوم نع ةموككحلا جرخي نا

 .ًايرظن ةدناعتم تاضقانتمل ةريبك ةيمهأ انيطعا نوكت جيرختلاو ليلعتلا اذهب انذخا ام اذاف
 نامورلا هجاري نا لبق «عونلا اذه نم لكاشم ماما نيحتاف اكولم عضو ةيدوبيلل قباسلا خيراتلاف
 خيرات نم ةدمتسم ةلثمأ نا اك « اهب مهسفنا نويلاهورلا ةرطابالا يَّّسِيُأ نا لبقو « اهنم ًائيش

 مادطصالاف .ةضراعلا فورظلا هذه لثم يفتايوست نموت امب ايلج قطنت ةيئامورلا ةيروطاربمالا

 ديحوتلاو كرشلا

 فله



 يف مئاق هنيعب عضو ة:بهجاوم نم أشنو « ريثكب ىندأ ديعص ىلع « آلف ماق اما ارطخ دشالا

 ةبارغل تركت يتلا ريهاملا نم رهظ ام ًاريثك « ءادعلاو دقحلاف . ةيموبلا ةايحلا تايرجام

 اهتثدحأ يتلا ةمدصلا ريثكب اهنود ةمدص اهيف تثدحأف ةيقالخللا ملاعتلاو ةديدجلا سوقطلا

 ىلا ريهاملا قبست نا لقو بعشلا ةدرل ةداع ببجتست ةموكحلاف . ةثدحتسملا ةننيدلا ملاعتلا

 ثودح ريغبو ةيوفع ةروصب لايلا ابنم برطضيو . قلقلا اهملع زوحتسي الف « ىلوالا تاوطخلا

 رمآلا اذه لثمو « ةساسلا اهحلاصم هده ًاريبك ً[رطخسنأت امدنعالا بارطضا وا سجس

 . ردن امالا ثدحي مل

 مهكست ناكف . مابا هلإ نودبعي مهنا وه نيينامورلا رظن يف « دوبملا رذعو
 دوبيلاو ةيدوببلا

 امورب مهطبر يذلا خيراتلا ربع مهراخف راثم وه «مهتعيرشبو سومانلاب دينعلا 1 1

 اوربظي ثاو ركذت تامدخ مهل اودؤي نا مهؤامعز فرع دقف . دالملا لبق يناثلا نرقلا ذنم

 «دالبلاتقزم يتلا ةيلهالا برحلا لالخ « ايناث سطسغوالو ًآلوا رصيقل : بسانملا تقولا يف مهءالو

 . ًانايحا بناجلا نيل « احاستم مهوحن ادبو اذه مهفقوم سطسغوا مه ردقف

 سطسغوا صرح اهيب ةرادالا ةيلوؤسمب اهبف اوعلطضاو مهدالب اواتحا هدعب نم هءافلخ نا الإ

 ءيس لباال «قفوم ريغ ةالولا ضعبل مهنيرعت ءاج دقو . عباوت كولمل ةيلخادلا اهنوؤش كرتي نا

 ةبوحعالا برافقت ةيراداةردقمو ةقابل نم ينامورلا ماحلل دب ال ناك ذا «مؤشلا ريثك « علاطلا

 عيش ىلا دوهيلا عزوت دقو . اهدلوت يتلا بابسالا ةرثكل ثادحالا يدافت ابعم عيطتسيل

 نم اهنيب ام ضعب ىلع اضعب اهماقا « ةلخادتم ةكباشتم ةديدع فئاوط ىلا مهنيب ايف اومسقناو
 ةجردل ةدابعلا سوقطو عيرشتلاو ةدبقعلاب قلعتت ةريثك اياضق لوح«رظنلاو يأرلا يف فالتخا

 , نييقودصلا ةقرفو نيسسيرفلا ةقرف :قرفلاهذه نيب نم ءابب فيرعتلاو اهدادعت نع ابعم زجعن

 ةقرفلا عابتا كسمتسا انبب ًايفرح- هقيبطتو سومانلا ريسفتب اهبكسقو اهبلصتب ىلوالا تفرع دقف

 اوناك نيذلا ( نيسيدقلا - نيعرولا ) نيبنسألا ةقرف كلذك اهنمو ©« بوتكملا سومانلاب ةيناثلا

 اهيلع تقلا نيناوقو ماظنل نوعضخيو ماعلا نع ةمات ةلزع يف « اعم تاعامج « نيئناه نوشيسي

 هذه نيب نم. تمملا رحسلا راوحي ًاثيدح اهيلع اورثع يتلا ةردانلا تاطوطخلا ةعومج «ةفشاك ءاوضا

 « لاتقلل اهبحيو ابعابط ةدشب تفرع" يتلا ( 24/0/65 ) ةضفارلا وا نيلاغملا ةقرف كلذك قرفلا

 ةينيئاللا ىؤمو ةللكح نم قتشملا 3ةءعزممو ةلتقلا ب ابعابتا بيقلت ىلا نامورلاب ادح يذلا رمأآلا

 مبموصخ نم صلختلا ه هوامعتسيو رجنحلا اوضتنمل دادعتسا ىلع ًامود اوناك ذا « رحتخلا : اهانعمو

 مهومريو مهتلا عذقاب ةنبكلا نوفذقي اوحار نا مهنئاغضو مهسوه ةدش نم غلب دقو , نييسابسلا

 دلل ىف ناديا عملا ةيئادم نا اع يف اوسنإأ ام اذا نيدلا ةداج نع قورملاو « ةنايخلاب

 نيب ترجش ام ًاريثك يتلا تاعز انملا لك اذه نم ىهدا وهام لعلو

 )١( دواد كلملا دبع لالخ + سدقلا يف ةئبكلا سيئر قودص ىلا ةبسن .
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 ةظفاحلا نا انه فارتعالا نم دب الو . نيفرطلا نيب ةساد كراعم ىلا تدا نيششثولاو دوهسلا نيب

 نا « هذه ةلاحلاو « بجع الف « ًاريسع ابلطمو آلبقث ائبع ناك نيطسلف يف ماظنلاو ءودهلا ىلع

 ةقف ةقفش وا ةمحر نودب هباصن ىلا ءودملا ةداعاو رمالا يف لخدتلل ةيئامورلا قلايفلا رطضت

 ارم ترا لالا برب نق دعم نقلا ريح قانا ضروس
 يبس عم داليملا لبق عباسلا نرقلا ذنم اركاب ( 2:هووم»# ) مهتاتش أدب نا دعب مهنم ةديدع
 نيطسلف ىلع ينجالا ملا يلاوت عم اعاستا مهتتشت_ ةكرح. تدادزا دقو . لباب ىلا مهنم ديدعلا

 « يروبملا دبعلا ءاهتنا ذدنمو . تامورلاف « نييقولسلاف ةسلاطبلاف « سرفلا ىلا اعابت هلاقتناو
 ةمبم ةملاج اهسفن امور يف اهنم تماق ةيدوهب تاملاج- ىربكلا قرشلا ندم مظعم يف دجوي ناك

 ريبادت داختا ىلع سويدولك روطاربمالا مث لوا سوبراسط لمح ام < فواألا اهدارفا ددع زواحت

 يلاوجلا هذه تغلبو . 00

 نم ةبرقم ىلع ةعقاولا ةيردنكسالا ايس الو ةيكماطلك ىربكلا قرشلا مصارع يف ًاريبك انأش
 قح ةينيلللا ةراضحلا نم يفاقثلا بئناجلاب « دعب دبع ذنم « يلاوجلا هذه تذخا دقو . نيطسلف

 نولمف راثآ يف احضاو ودبي اذهو نييثانوملا بدالاو ةفسلفلا ريثأت تحت اوعقو اهدارفا ضعد نأ

 ابنم « ايزاجم ًاريسفت.ةاروتلا ثداوح رسفي « لوالا نرقلا يف حار ذا ةيباتكلا يردنكسالا

 تايرظن نم سبتقا ام لمضذفب لصوت اذكهو . رشبلا ينب نوؤش يف هتالخادمو هوهب روهبظ

 يقب كلذ عمو . يجراخلا ملاعلا عم هلل رشابم لاصتا لك حسني نا ةيفسلفلا نونيزو نوطالفا

 فكرومصتعي ثاتشلا يف دولا نم مظعالا داوسلا حار اهنيب « ًادج ًاليئض نيلّثطمملاو نيقراملا ددع
 طاسوالا يف يلاوجلا هذه بذت ملاذلو . ليئارسالا سومانلاب نوكسمتسيو نيدلا بادهاب

 سيلف . ابنم ةيناموزلاو ةيلحلا ةيوعرلاب اهعتق لاح يف ىتح « اهنيب تشاع يتلا تاعمتجملاو
  راقتحالاو هركلا نم ءيشب مهنم نانوملا امس الو « ندملا ناكس اهوحن رعشي نا « طق بيجعب
 ةعبطق نع متت روعش وا ةفطاع يال ًارثا ىرن ىرا نود « ةصاخلا مهتاداعو ميقالخال ةبسنلاب

 سيل نكلو . ةيدوبسلا اوقنتعا نيسثولا نيب تادادترا ؛ كلذ يف كش الو ثدح .. ةيداصتقا

 « ًالامجإ اورصتقا دق نيدترملا ءالؤه لعلو ؟ ةردات ما تناك ة ةريثك| : اهددع نع ةركف ةيآ اندنع

 اوعنقف « ةيدوببلا ةنايدلاب اوذخأ نا دعب « هللا يفئاخ » دادع يف اونوكي نا ىلع « ناتخلا ببسب
 ًاضغب دوهيلل نكت ىردملا يف ناكسلا ةيبلاغ تبقب دقو . الا سيل اياصولاو ملاعتلا ضعبب اهنم
 ىلا تلاحتسا نا ثبلت ملابنا الا لاب تاذب نكت م تارجاشم ىلا ىدا ام ًاريثك « ءادعو

 «ةسكاعم ًادوفو «ةيردنكسالا يف قيرغالاو دوهبلا يلاوجن نم لك تلسرأ دقف . ةيماد تاك اتشا

 ىأر مكو . نويبأ ينانونلا املا ةيناثلا سأربو < نولمق ىلوالا سأري « الوفيلاك روطاربمالا ىلا
 لتككلا نيب اهيراجم ىلا رومألاو هباصن ىلا مالسلا ةداعال لخدتلل نب رطضم مهسفنا نامورلا ةآلو

 زارا رجب نعاني ماق ورا وثم ركع اه تان اراب خو يل دع اعلا

 بعص ؛ ةريشاعملا بعص يعش ةننامورلا تاطلنلا رظن يف دوبيلا ناك دقق ها
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 نونيختيو اهلظ نولقثتسي مهيلع نييئامورلا ةرطسس نيمرب «مهتبج نم اوناك اك «كحلاو دايقنالا

 لك هربظي دانعلا اذهو بلاكتلا اذه نم « اذه دعب 4« بجعن لبف . ابنم صلختلل ةحناسلا صرفلا

 يف نانثإ اهنم ماق . نيقيرفلا نيب تبشن يتلا « ةيدوهيلا برحلا » هذه يف < رخآلا دض قيرف

 ينامورلا دئاقلا ديب سدقلا طوقسب تبنناو 7٠١ - 55 ةنس نم اهنمىلوألا تماد «اهسفن نيطسلف

 بلسلل ًامعط تحارو ةئيدملا هدعب تلسشاسأ يشأ ةعشب دقما تيم قينع راض دعب ؛ سطنق
 نم ترمتساو « سونايرده وطاربمالا دبع يف تعقو دقف « ةيناثلا اما . مدهلاو قرحلاو ببنلاو

 «هرتطاوم ف ىأر ىذلا ايزوك نب ةرععا « ليئارتجأ نيغا د ةفاسمتب 6 )سود طوب ةنس

 روطاربمالا رطضا نا نيبرحلا نيب ام ةرتف يف ثدح دقو . هبعش صلخي يذلا رظتنملا حيسملا
 عسيمج يف دوبيلا اهب ماق ةعساو ةنتف دامخإ ىلا غ”رفتيل « نييثرافلا دض هتلمح فقو ىلا سونايارت

 . ةفينعلا بورحلا هذه نم لك يف ًارهنأ مدلا ىرج دقو . ١١6 -1١7 ةنس نيب « قرشلا ندم

  نامورلا اوحجيذ » و « سونايارت دبع يف اوراث ناوريقلا دوهي نأ فيك سويّسك نويد انل يوريو
 ”ةسلأ اوعنصو « مهئامدب مهماسجأ اوحضنو « مُماعماب اوقطنتو « مهموحل اولكأو نانويلاو

 عابسلل مهنم ةديدع تاعامج اوضرعو 2( مهلم اددع طسولا نم اورشنو « مهدولج- نم

 اذكهو . « ةعراصملا يهالمو تالفح يف نيعراصم لمعلا ىلع مهنم ًاضعب اومنرأو « يراوضلاو

 55 ٠٠٠ سونايرده دض مهيورح يف مه اودقف نأ دعب < مهلم م٠ ٠.٠ نم رثكأب اوكتف دقق

 « ماقرالا هذه مسحت نم نكياهمو .« راذلاب ًاقرح ,ا اعوج » ميسحن اوضق نيذلا ادعام « ًاليثق

 بورحلا هذه اهب تغبطصا يتلا ةظاظفلاو ةشحولا هذه نع ةحبحص ةركفكلذ عم ءانيطعت يبف

 اذه لثم يف تائمت ةيموقك لب « بسحف ةنايدك سيل ةيدوهيلا ماما هسفن ينامورلا ملاعلا ىأر يتلا
 .ةيليثارسالا ةيندملا هذهو «ةمالا هذهو < بعشلا

 موسفنأب مهنم نوريثك اجنو «دوهيلا تاتش عسنا دقف .ةحداف «ةريطخ تناك دقف جئاتنلا اما
 سدقلا لحم ماق دقو . ةفلتخم قورع نم ةديدج ماوقا اهبف مهلحم لحو . نيطسلف نع اواحرو

 ١١( ايليإ » : مماب تفرع ةديدج ةتيدم « ةنسلا يف ةدحاو ةرم الا اهوخد دوبلا ىلع رثظح"' ينلا

 يف اويحأو . نايلس.لكيه هيف ناك يذلا لحما يف « ريتبوجل لكيه اهيف ديُشو « انيلوتيباك
 ربجأو . ةلجلجلا لبج قوف ترتشع ةرهزلا لاثمت اوصنو روطارإمالا ةدانع ةديدجلا ةئيدملا

 نسم هنوعفدي اوناك يذلا ممرلا نم ًالدب « نيعم مسر عفد ىلع ةيروطاربمالا ءاحنأ عبمج يف دوببلا

 دحاولا مخاردلا رسشثع' ىلع ديزي ال : ةياغلل ديهز ممر ؤهو «ةلودلا ةنيزخل بهذيو «لكببلل لبق

 دوبيلا ددع ءاصحا نم ةلودلا تنكمت كلذبو . 1414 ماع يف « نييسنرف نيكنرفل يزاوي ام يأ

 رتظنح اك ثبسلا موي ةلاطبلا مهيلع رّتظح' دقو . ةديدش ةبقارم مهتبقارم نمو ةيروطاربمالا يف

 الإ . مدض بعشلا تجااهأو مهيلع سانلا ظئافح تراثأ ام ًاريثك ممارم يهو « ناتخلا مهيلع

 , شرعلا هئاقترا لبق سونايرده روطاربمالا ةرسا مما وه (1)



 تابارطضالا ضعبنم مغرلاب - ناتخلا رظح نم فيفختلا ةكحلانم ىأر نينوطنا روطاربمالا نا
 ةحص نع اونهربي نا نوعيطتسي نيذلا مدحو دوبيلا ىلع همسارم رصقأو - دوببلا اهب ماق يلا
 . يدوهيلا نيدلل ةواعد وا ةوعد ةيأب مايقلا مهيلع رظح كلذك , مدتع

 يذلا راشتنالاو مسوتلا ماما اهب مايقلا مهيلع عنتما دق ناك ةوعدلا هذهو

 ًابناج تحرط"اف « ةيدوهيلا طق” نيب نم ملاعلا ىلعتّلطأ ةديدج ةنايد هتققح

 . ليئارسا عم بسن وا احل ةلص لك تعطقو ةفراعتملا ابسوقط

 عمس نملك نظ (سوبراببط روطاربمالا| دبع يف «ديدجلا نيدلاب ملاعلا رشبي عوسي ماق امدنعو
 توملاب محلا ىلع قداص يذلا يطنبلا سطالبب ينامورلا يلاولا مهبف امب « ةديدجلا ةزاركلا ربخب

 ةعبش روهظ ىدعتي ال رمالا نا  افابق كاذ ذا عمجلا سيئر هيلع هردصأ يذلا محلا اذه
 © تاوعدلا هذه لثم هنم اوربخ امللطو « ديدج ءيشب مدنع تأي ل رمأ وهو . ةديدح ةيدوب

 ةيدوهبلاو ةمحبسما

 ىلع ةسدقملا هتك تصرحو « هبنب نيب ةبويشم ةيئيدلا ةفطاملا ءاقب ىلع ًامود صرح بعش نيب

 عّيشلا نم ددعلا اذه لثم « نينسلا رم ىلع تعلطأ ةما يفو « اًيسملا ءىجم لمأب مهسوفن ةيذغت

 «اهميلاعت تايلوا يفو اهراشتتاو اهتوعد جهانم يف « فلتختل «ةديدجلا ةعيشلا نكت.لو . للملاو
 نولوؤسملاو رمالا اولوأ حار دقو . .ىرخألا ةيدوهيلا عبشلا نوؤش نم انفرع امم ًاريثك « ارهاظ
 مايقو قاقشنا ةكرحل مهنم ًايدافت « حسملا ىلع بلصلاب نوكحي « يدوببلا بعشلا نوؤش نع

 « مهتاف دقو « مهيلع رطخلا لك رطخلا اهبف اوأر ةطشان ةوعد نم دحلل « بعشلا نيب تابارطضا

 . ًاديدج نوعدتبي مهنا فرصتلا اذه مهفرصت يف

 بارتقا : ةليبن فطاوع « ةرسملا يوذ نم سانلل نلعي عوسي ماق « ةعدو ةطاسب لك يفف

 يحلا نرامالا 2 بيرقلا ةبحمو هللا ةبحم « هللا توكلم روهظ ماما قيرطلا ادهم « ةنونيدلا موي

 . ةيفرح سوقط .ىلع يشمتلا نم لضفا ملاعت ابلكو « سجر لك نم سفنلا ةرابطو بلقلا ءاقنو
 نم هتمايقب اهدياو همدب اهقدص ىلعمتشو «لعو اهبلمع يتلا ءىدابملاو ةديدجلا ةراشبلا هذه ىلعو
 «هعابشتاو هقانتعا ىلع يرغي ناب < يرمعل لها «ناميا وهو « مهناهإ هعابتا سسا « تاومألا نيب
 ديدحت « عبطلاب هل يضتقي ناك اذه لك ٠ ةقباسلا مهتيبرت تناك اههمو « ارناك ةما يا نم رشبلا

 ىلا ديدجلا نيدلاب ةزاركلاو ةوعدلا قاطن عسوي ناو « ائانغإو اهحيضوتو ءايشالا ضعب موهفم

 .٠ مثدحو مهيلع اهرما ءىداب يف ةوعدلا ترصتقا نا دعب « دوهيلا نم عسوا تالاجم

 يف دلو © تاتشلا ءانبا نم يدوب. وهو « ةمساحلا ةوطخلاب سلوب ماق « روطتلا اذه ليبس يفو

 ةنهم لوازي ناك . ةينامورلا ةيوعرلاب معني هوبا ناك ثيح « ايكيلبك لامعا نم سوسرط ةئيدم

 اهاقلت يتلا ةيبرتلا عون لوح نيخرؤملاو ءاماعلازيب عفتري لدجلا لازي الو مايخلا وا براضملا عنص

 ةنايدلاو ةفسلفلا رثا نم ةيحيسملا هل نيدت ! مو « ةيحبسملا هقانتعا لبق اهب رثأت يتلا تارثؤملاو

 لمحو «ليبسلا اذه يف لتذرف«ممالا رشبي حار هنا تباثلا نمف « رمألا نم نكي اهمو . ةينيلهلا
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 م ةعيطقلاف . رضي لب ديفي ال « لاعتسالل [طاص دعي مل هنال يدوهملا سومانلا ل'ذرت ىلع سانلا

 مهتألمو سدقلا يف اهوأثنا يتلا ةسينكلاو لوالا نينمؤملا ةعامج نيب تاقاشثم ثدحت نا نود متت

 ناكو.ةينيدلا تاطلسلا لبق نم نويحسملا اهل ضرعت ىتلا تادابطضالا «ةعبطقلا لهس دقو .امن

 سدقلا نم رارفلا ىلع نيد”وبتملا ىراصنلا ةعامج تلمح نا ىلوالا ةيدوبملا برحلا ءارج نم

 نيفورعم ىراصن ال «نيب نيب «نورق ةدع «مهيلاوج تبقب ثيح ةيقرشلا ندملا ضعب ىلا ءوجللاو
 حتفنا دقو . ةديدجلا ةنايدلا ماما ًادصوم لبقتسملا باب يقبل ةعيطقلا هذه الولو . دوهيب مالو

 ةديدجلا ةديقعلا تخسر نا متعت لو . سلوب هلذب يذلا طاشنلا لضفب هيعارصم ىلع بالا اذه

 نورشم امور ىلا اهلمحو « نائويلا دالبو اينودقم يف مث « ًالوا ىرغصلا ايسآو ايروس يف اهمادقأ

 يلاو ماما يأ «ماحبل «رصيق»ماما لثْميو 21٠ ماع ىلاوح « سلوب اهلصي نا لبق مهرما لهجن

 . ةينامورلا هتيوعر زربا نا دعب هبلط ىلع ءانب « ةيالولا

 نييحسملا نيب زيستلا عسطتستل تقولا ضعب ىلا ةموكحلا جاتحت نا يعيبط 00

 ذا  ؛4 ماع“ هسفن سويدولك روطاربمالا ىلع رمالا طلتخا دقف . دوبملاو تيرا
 وعدملا بيس تايارطضالا نم اهنف هوسبس » امل اهنع مهداعباو امور نم دوببلا يفئب رمأي حار

 هتيظحم قيرط نع امبر « هيلع اعالطاو رمالاب ةطاحا رثكا ناك دقف نورين هفلخ اما . « حبسملا

 ىدحايف اهاقلي نا سوفيسري سويفالف خرؤملل ضيق“ يتلاو «دعب ايف ابجوزت يتلا هرردتو هببوب
 لمفلابو . حجرم وه اي « دوببلا تاداع ىلع اهنا يا «للا كرابت» اهنا اهفصوو «امور ىلاهتادافو

 نع 24 ماع نيلوؤسم مهلعج ىتح“«زيمتم عضو نم هيله مه اخ نيبحيسملا زيم نا نورين فرع دقف
 . اهنم اريبك ابناج مّهّتلاو « كاذ ذا « ةنيدملا يف بش يذلا قيرحلا

 ةفشاكلا راونألا ضعب ءاقلإل ةلواحم لكف .ًادج ًاضماغ هئاقبنم عنمتال هئيعب ثداحلا ةرهشو

 اهنأل نييحبسلل ءاضغبلا لمحت ثناك ريهاجلاف . تقولل ةعيضم يه لب ال ائيش ديفت ال ءانه هيلع
 ًاعضو نسحا اونوكي مل نيذلا دوهيلل هتتاذ ضغبلا لمحت تناكو . ءيش لك مهنع لهجت تناك

 كلذ عم هنكمي عضو يف ناك يذلا 2« تيسات خروملا حار ذا <« سونايارت دهع يف ىتح « اهل ةسنلاب

 كئلواو ءالؤه ىلا ًافازج اهنوزعي .يتلا مهتلاو ةضرفملا ليواقألاب ذخأي « ةقيقحلا ىلع عالطالا نم
 عمو . نيعمجأ سانلا ىلع هنولمحي يذلا « دقحلا » اعيمج مهيلا بسنيو « زيبت امنود ءاوسلا ىلع
 تاشقانملاولدجلا نم مغرلابو «اهنيب زيي قراف نم رثك أنيتعاجلا نيب نا نوفرعي اوناك دقف «كلذ
 «نورين روطاربمالا حار « قيدصتلاب ًاذخا تالاتحالا رثكأو «كاذ ذا عوضوملا لوح تراد يتلا

 بسني«هسفن وه هب مهتأا يذلاو ءامور مهتلا يذلا قيرحلا ءارج نم هيضغو بعشلا ةمقنل ايدافت

 ضغبلا لغتسي نا فرع دقف ريهاجلا نم ةردابملا تأت مل اذاف .ًاددع تائفلا هذه لقأل ةمهتلا هذه

 . مهدض هب شصحت تناك يذلا

 اذهو ؛ اهدحو امور ىلع رصتقا امنا هنلعا يذلا داهطضالا نا « لاح لك ىلع « تباثلا نمو
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 داهطضالا اذه بسهلي اووتكا نم « ريفغلا ددعلا » : دكؤي امدنع ثيسات ةرابع ةوق نم للقب ام

 بيذعتلا بيلاسأب تزيمت «ةيجهنمب ذفنيو «عمصتودصق قباس نعنلعي داهطضا لوا وهو«يمادلا

 روطاربمالا ردصا نا دعب « رمالا ف سأب نملهو .نييحسملا اهل اوعضخا قلاتاياذعلا نينافأو

 نورين رارق ناك دقف اذكهو . ةيحسملا قانتعا درق 4 توأأ بهوتيلل اياد نددعا امونبرم

 نع مهضارعإو « ًارس نويحسملا اهدقعي ناك يتلا تاعاّيجالاف

 لكل ةينلملا مهتعطاقمو « ةايحلا هذه جراببو ةيعابجالا بصانملا
 مهكارتشا مدعو ؛ مهاونم ىلع جسنلل دوهبلا ريغ نم نيظوعوملا ىلع ريثأتلاو « ةثراوتملا ديلاقتلا

 هذه لك « ةيركسعلا ةايحلاو جاوزلا دض مهضعب اهنشي ناك يتلا ةياعدلاو « روطارسمالا ةدابعب

 نم اعقوتم ناك دقف . ةينوطنالا ةرسألا دهع يف « رمآلا ىلوأ ىلع قلقلاتلخسدأ « اهءلا امو رومألا

 «مهتسامحو ءادهشلاةداراةوق ًايلاع رادقي نا «ًآالثم ليرواكراكك «ةيقاورلا ةفسلفلا عابقأن م دحاو

 « يمذلا بصعتلا رهاظم نم رهظم ىوس فرصتلا اذه لثم يف ىري نا عطتسي مف كلذ عمو

 دمزلا ىلع ةردقلا اهتاذ نم سنأت يتلا « ىرت اي « هذه سفن يأ » . الإ سيل ةيئاعد ةقيرطو
 «رارصا وا دانع نع ال « ممصتو دصق قباس نعو « ةردقلا تلق ؟ لاحلا يف اهنع ىلختلاو ةايحلاب

 «نيرخآلا ىلع « ديطولا مهنيقيو مهعانقا رثؤي ثيحي « نويحبسملا لعفي اك « رطاخ ةبيط نع لب
 ةكرحب اوتأي مل نو.حبسملاف . دحاولا فرحلاب « هتاركذم يف ءاج اي . « ةاهابم وأ مهنم وهز نودب
 يف لوجي ناك « ةيناسنالا ةماركلابو ةلادعلاب «روعش اذه ىلا «كلانه؛ « ةيدوبملا بورحلا » ناب"

 .لحلاو نيللاب يلحتلا ىلع اهلمحيفككي ام اذه يفو .كلسملا اذه ابكولسىلع اهلمحيوةموكحلا رطاخ

 ىلا اهوزع يتلا ةميرجلا ىلا هردصأ يذلا موسرملا يف دنتسا نورين روطاربمالا نا حص اذاف

 دقف « ديعب دح ىلا موسرملا اذهب رثأت سونايتمود ناو « كلذ سونايلثرت دك وي اك نييحسملا

 رغصالا نيلب حار امدنعو . هل لوعفم لك تلطبأو روكذملا موسرملا ةنينوطنالا ةرسألا تفلأ

 نيدوجوملا نيمحبسملا لابح هفوقو هيلعبترتي يذلا فقوملا «سونايارت روطاربمالا هقيدص يتفتس

 هدرت يتلا لفغكلا تاياعسلاب ثرتكتي الأو « مهيلا ىعسي الأب روطاربمالا در هغلب « ايفيشيب ةيالو يف
 طاتحي « اذه دعب « حار ام اذاف .ةهلآلل ةالصلاب مهنم ىضربالنم ىلع مح يأ ردصي الأو « مدض
 الإ . نوناقلا هلع بقاعي مرج ةيحبسملا قانتعا يف ىري يقب هنآلف ةينوناقلا تاءارجالا ةمالسل
 اذا الإ محي الأب ايسآ يلاول هرما ردصأ امدنع « سوايرده دبع يف تلاز ةظبحلا هذه لثم نا
 صرح اي «داليلانيناوقل مهتفلاخ ىلع ليلدلاب اوؤاجو «تاذلابصاخشأ ىلا مهتاماهتأ مهضعب هّجو
 دقو . مممصتو روصت قباس نعو ًادمع فرتقملا « مرجلا ةيهأل » الداعم صاصقلا يقأي نا ىلع
 انلوخي يسح ناهرب يأ انيدل نكي مل ناو «أدبملا اذه ىلع مك:»:/مرنتن نينوطنا روطاربمالا ظفاح
 . لمفلاب هاغلأ ليروا كرام نأب مزجلا

 رّيس ءاصحإ يف عبتملا ديلقتلاف . نيينوطنالا دبع يف لقت مل توملاب ماكحألاف « كلذ عمو

 دقن

 نومحسلاو ةشنوطنالا ةرسالا



 ال © مهي ةلصتم ةئاق عضو ىلا راصي نآ وه « ةرطابالا نم لك دبع يف اودهشتسا نيذلا نيسيدقلا

 اهب اوئيز يتلا تادارطتسالاو فاصوالا لفاون نم عطتقاو ددشت اهم « مراصلا دقنلا عيطتسي
 تعضو يتلا مئاوقلا تلظتكا دقو . اهتحص مدعب لوقي وا اهالطب يعدي نا « مهداهشتسا ةصق
 لتقف . نييحيسملا نم اودهشتساو مهنيد ليبس يف ههتايح اولذب نيذلا ءامسأب ليروا كرام دبع يف

 رمعلا نم هلو « هتنازنز يف تام يذلا نيتوب فقسألا مهنيب 2177 ماع «نويل ةنيدم يف اديهش
 ةبرضب اهيلع اوزبجأ «ةيراضلادوسالا كتفا«اثبع اهوضرعيتلا نيدنالب ةباشلا ةّمآلا انيب «ةنسو٠

 اهب ثعب يتلاتلاسرلا يه ءاهحيرجت وا اهضحد نكمي الةيخيرات ةقيثو لضفب تباث «ةيلحلا يفيهو فيس

 يف «برلاب مهتوخ] ىلا ايلاغ يف « نويل و.انيبف يتنيدم يف نونطاقلا « حسملا مادخ مه نابع دوهش
 اهرقأو ةرزجملا هذه ىلع قفاو ليروا كرام روطاربمالا نا راكنالا ىلا ليبس الو .ايحرفو امسآ

 «ةينامورلا ةيسنجلا لمح دحاو مهملع موكحمانيب ناك ذا «هبلع رمالا ةئيدملا ى اح ضرع نا دعب
 . هسأر او"ناجا مث رانلا ىلع يمحأ جاص ىلع هوسلجأ

 ةملوؤسملاو ةعيرجلا رزو « خيراتلا ةبقلي اك « نينوطنتا فوسلبفلا روطاريمالا لمح لبق

 امنإ « كلذ يف كش ال ؟ مهدوبع يف اولتق' نيذلا ءادهشلا ةريرج هؤافلخ لمحي اي « اهيلع ةبترتملا
 اولثمو « ةح”ربم مالآ نم مهب هولزنأ ام لازنإ ىلع مبعالطاو مهتعجارم ىدل « اوحمس ام ةبسنب

 ءالؤه مجارت مظعم نا ريغ . اهوتا نيذلا ةقحالبب اورمأي نا نود < يشحولا ليثمتلا اذه لثم مهب

 ةسامل « هلك اذه « لمصفتو بابسإ لكب مهداهشتسا ةيلمعل اهبفصو ضرعم يف « درت ءادبشلا

 هدفت مامأ © ماكل نكمل لف نيفيا ةقضالم ٠ حامل < تلال ينو امو يفاملا
 قح «رثكت وا لقت « مهعم ؤطاوتلا نم رادقا ىلع  اوخضري نا الإ ةبخاصلا ةيئادعلا تارهاظملا
 , بلطلا دنع لوزنلل < عراشلا طغض تحت اقوسم هسفن دجو روطاربمالا ىلا رمالا عف'ر ام اذا

 « لوهذلا نم ءيشب ءرملا علاطيو . نييحيسملل ًايداعم « ًابيرقت ناكم لك يف < يقب ماعلا يأرلاف
 عروتي مل يتلا « روجفلاو قسفلا لامعا نم مهيلا اوبسن امو « نييحبسملاب اهنوقصلي ةئيندلا مهتلا

 « كاذ ذا « ركفلا لاجر ريهاشم نم وهو « نوتنورف ينامورلا بقاكلا لاثما نوريئتسم سانأ

 مامأف ٠ اهديكأتو اهب ذخألا نم « هدعب ءاج نمو نينوطنا روطاربمالا ىلا نيبرقملا برقا نمو
 روطاربمالا دبع نم يناثلا فصنلا يف «ةيروطاربمالا ىلع مارتت تذخا يتلا تاديدهتلاو ثراوكلا
 نم اهئايتساو ةآلا بضغ ىلا «رومالاهذه وزعب ءارغالا اومواقي نا اوعيطتسي م < ليروا كرام
 ةمجولوكمسو ةيدام « ةعمتجم ىوق كلانه : اهل مراقتحاو اهب مهفارتعا مدعو « ابموصخ رفك

 « اهنم اوّدحي وا اهوفقوي نا « اسأبو [دادتسا كولملاو نيطالسلا دشا عبطتسي ال « ءاوسلا ىلع
 ةههآلا ىلا برقتلاو ىوقتلل يروصلا لاثملا « اهدنع لوزنلاو اهترياسم يف نوري امدنع ايس ال

 . اهنع ةيكحلا ريطاسالاب ملستلاو
 يف < 151 ةنس يف بتكحي <« سونايلترت انيأر نا ثبلن مل اذكهو
 رازب ءادهشلا مد » : ةروبشملا ةراسعلا «:عافدلا وا« ايجولوبا :٠ هياتك

 يه ةصاخ ةمجول وكس دابشتساللف . ( ىور:6» هد4 ددجوسنع (:ةو/ةمسمبب» ) ©« ةيحسسملا

 حاجنلاو مدقتلا اذه بأبسا

 قرف



 (رون يقلت نيحيسملاب اهولزنأ يتلا ةيمادلا تادابطضالاف . ةدلاخ ؟ ناكمو نامز لك يف ةدحاو
 تناك نييحيسملا نيب ةيخنلاف ٠ ابعسواو تامولعملا قدا اهيلع يفضتو ةيضقلا هذه ىلع اعطاس

 ليلكاب الكم « ارفاظ ديبشلا اهنم جرخي ةكرعم ىلا اهترظن « اهب !مولذني يتلا تاباذعلا ىلا رظنت
 ةامحلاب زوفلا هدنع دكحأتو «هاياطخم لك نع لماكلا نارفغلا لانو « هللا ناوضرب زاف » هنال4دجملا
 آذه لميس يف مهحاوراب « نييضرم نيضار نودوجي نم مهنيب ىرن نأ بجع الف . ةدلاخلا ةيدبالا

 «دوموك دبع يف « اومدقت نيذلا نييحيسملا ءالؤه لاثمأ « مناغملا هذه ليبس يفو « لثؤملا فرشلا
 « مهنم قيرف ىلع اعلا اعلا نحف دا اسآ يف « ينامورلا احلا نم
 ةسينكلا ملاعت نا ملعلا عم < راحتنالا ىلاو مهسفنا قنش ىلا مه يعاد « فنعب نيرخآلا در
 سيلا دل اودي ل نا نطاق اما“. ةدئارا ةزلقلا ةذم لان نيش ام اوك انيمنسلا
 ىلع لدي اك « مهنيد ةحصل قح « ةدابش د وه نيدلا ليبس يف ةصيخر ةايحلا لذبو داهشتسالاف
 يلا ةعاجشلا ىلعو ةديقعلا ةحص ىلع ةجح دابشتسالا ناك ذا « ةلكلا هذهل ينانويلا قاقتشالا كلذ
 ابلع اونتْوا يتلا ةلاسرلا قدصل يلاتلابو « هبلقو ديهشلا سفن يف « حيحصلا ناهالا اهثعبي
 . اهولمحي اوحارو

 يناسفنلا لماعلا ىلع ىربك ةيهأ < مزاللا نم رثكا « يلون نأ نم رذحن نا « كلذ عم انيلع
 «ىراصنلا ددع رئاكتو ةينامورلا ةيروطاربمالا يف ةيحبسملا راشتنا ليلعتل يجولوكيسلا زفاحلاو
 اليلق « كلذ مم « ءادهشلا ددع رما ىقبي «ةقيقد تاءاصحال ليبس ال هنا عمو ٠ اهبف « يلاتلاب
 طق سرضنت مو ةليوط ةدمل ةينيدلا تادابطضالا فرعت مل اهلماكب راطقأ كلانه مث . ًابيسن
 «ةعرسب ةيحبسملا اهيف ترشتنا دقف كلذ عمو .ناكم ريغ يف نيمحسملا ىلع تلاهنا يتلا دئادشلاب
 اهيف تقرهأ امدنع « ًاديعب ًادح ايقيرفا يف نيبحيسملا ددع غلب ناك دقف « عساو قاطن ىلعو
 . 1١6٠١ ماع « ةرم 7 ءادبشلا ءامد

 اذه يف ًادبعب ترثأ ةريثك لماوع كلانه « ضومغ الو اهيف سبل الو يراق ال يتلا ةقيقحلاو
 نيرشبملا رابكح ةيصخش تزيم يتلا بقانملا ؟ حيحصلا هجولا ىلع « فرعن نا انمم دقف . رمألا
 فارطايىلا اهلمحت ةلاسرو ةشيدلا ةزاركلا بلطمع مايقلل مه ترفوت يتلاتافصلاو «ةديدجلا ةنايدلاب
 ديدجلا نيدلا رسشن قاع تدعاس تارابتعاو لماوع ابلكو كاذ ذا « ينامورلا ماعلا
 , ةغلو [قرع ةنيادتملا اهماوقأو ةيروطاربمالا بومش نيب اهققح يتلا ةرهابلا تاحاجنلا نيمأتو
 نراك اذلو , لسرلا دعب ةزاركلا هذهب اوضبن نيذلا ءامسا تح ابيرقت مهنع ءيش لك لبجن نحن
 لخادلا نم ةينارصنلا اب تذي يتلا ةدترفما تازيملاو ةماعلا بابسالاىلع انه لعن نا نم دب ال
 نم «اهريغ نود ديفتستلو اهدحو ادب دختتل «نادمملايف « ةديحولا نكت م املاط « اهتاذ نم يأ
 دقف. ةيمرلا سوقطلاب راثبتسالاو ةالابماللا فقوم مهفقومو «ةيئيدلا رئاعشلا نع سانلا ضارعإ
 ابحاجن تنمأف ىربكلا ةيقرشلا تانايدلل ترفوت يتلا تافصلا عامج ةديدجلا ةنايدلا 'تعمج
 ةعيفر ةيقالخاو ةيبدا ملاعتو “ هتمايقو حسسملا توم ثداح نم ةقثبنملا رثأتلا ةوق : اهراشتناو

 ثمل



 . نينمؤملا يف سفنلا رعاشم كرحت ةبببه تالافتحاو « مبنم راربالا صالخي ابعابتا دعوو < ةسماس

 «تلمعو هب تمّلع يذلا ديحوتلاف « ةكرتشملا ةهباشتملا لماوعلا هذه نم مغرلابو « كلذ عمو

 راوصنا ةلواحم وا « فافتلا ةكرح لك ىدافتت نأ تفرع دقف . ةرطخ ةعئاصم لك نم اهذاص

 ًالواحم «كاذ ذا اهب لومعملا تانايدلا لك يف لفلغت يذلا قورفلا ديحوت بهذم اهب موقي «نابوذ وا

 « ًاديدج [(لمؤم بسكت فيك تفرع نا دعبف . اهنيب دعابت يتلا قورفلا ةدح نم فيطلتلا
 ىوقا ةروصب نكت تحار ؛ ركف لالقتساو يأر ةيرحب اذكهو . هدقفت نا نم تيشخ املق

 فنرا « كلذ ىلع دز . اههاعتو اهب لمعت يتلا لئاضفلاب ةديطولا اهتقث يمنتو « اهئدابم ةيعرشل
 رودل اوعضخم نا نود « راغصو رابكو « ءاسنو لاجر نم عيمجلل ًامود ةعرشم تناك اهياوبا

 ءىدابمو ةيدئاقعلا ملاعتلا نم ةقسانتم ةعومج مهل مدقتف « داشرالاو ظعولا نم « بعص « قاش

 . ةفيصحلا لوقعلا ووذ اهئرمتسيو « ىجُحلا رابك عابشإ عيطتست « ةطسيم « نامالا

 « ةينوطنالا ةرسالا دبع رخاوا يف « ةديدجلا ةنايدلا هذه رما نم ناك اذامف

 «اهتحص طبترت تاعابطنا ىلع الا كحلا عبطتسن الا «قحلا مياو ائفسؤي ؟ ىرت اي

 « رصعلا كلذل دوعت ةنوصمو ةظوفحم ةيبدا صوصنو قئاثو امهديؤت ام ةبسنب « ديعب دح ىلا

 وه ام لعلو . رومالا هذهب « ديعب وا بيرق نم « قلعتت يتلا ةميدقلا شئاقنلاو مقرلا فاشتكإو

 كلانه . قئاثولا هذه لثم دوجو يفني اب اذه نم جرت نا وه « رطخاو اذه نم ىهدا

 .يلي ايف هل ضرعتسن نا نم دب ال يذلا يفارغجلا حسملا سالي بايترا وا كش لِماَمُم « يرمعل

 تزواحت نا ثيلت مف «اههجو يف تبصتتا يتلا ةيفارغجلا زجاوحلا ةيحبسملا ثرتكت نا نود
 تاعطاقملا ف ابمادقا تخسر اهنا طق ريشي ام سيلو . تارفلا رهن « قرشلا نم « ةعرسب

 <« 0و,لرمةرم ةككام يفو « نيربنلا نيب ام دالب طساوايف ًادبعب تلغلغت اهنا الإ «لصالا ةسسرانلا

 « اهأرلا « كاذ ذا هكلم ةصاعو « ةيحبسملا قانتعا كشو ىلع ناك عساتلا رحبأ كلملا نا ىتح
 « تفرع' نا دعب « ليلقب ردنكسالا دعب « اهيلع قلطأ « لصالاو قاقتشالا ينودقم مسا وهو
 ىربكلاسئانكلا ىدحإل ًاركرم تحبصأ يتلا «ةفروأةيبرعلابو 0706 وأ 006 مسابلبق م

 نم ءاجرألا هذهيف ترشتناو « ةيمارألا عورف دحا « ةينايرسلا ةغللا تّعش اهنمو « قرشلا يف

 « ناتسكرتلا ربع لخدتل « قرشلا ىلا ةمحبسملا تبرسست اهرلا نمو . راشتنا اميأ ةيروطارممالا
 لحارملاو ءاهتعطق يتلا ىوصلا عبتت نم «كلذ عم « نكمنت نا نود « ىصقالا قرشلا فراشم

 . اهتلجس يتلا

 « فايرألا نود ىربكلا ايروس ندم ةينارصنلا تزغ دقف « تارفلا نم ةيحاتلا هذه نم اما
 لهاو ةيجيرف لها نيب اريبك [حاجت قالت سلوب لوسرلا ةزارك ىرن ثبح لوضانالا دالب سكب

 ةتباثلا جئاتنلا
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 عضولا ناكو ٠ فايرالا ناكس نيب امس الو “ مساو قاطن ىلع مهنيب ةحسملا ترشتناو ةطالغ

 « ًاقيض ةديدجلا ةناردلا راشتنا يقب ثيح قرشلا نم ةقيتملا ماسقالا يف اماق كلذ سكع ىلع

 . ةينودقم ءانثتساب

 ىقتلم « امور ةمصاعلا يف موقت نيبحيسملا نم ةديدع رصانع دهاشن انناف « برغلا يف اما

 يف « اهيلا هجتت نا بجع الف , كاذ ذا « ابفالتخا ىلع بوعشلا ةجحمو فئاوطلاو للملا عبمج

 تاقبط نيب اولفلغتو اوحاسنا نويحبسم كلائه . ةديدجلا ةنايدلا عابتأ راظنأ « رككيم خيرات

 محمي مسْنفَأ . هسفن يروطاربمالا طالبلا نوشغي مهارن اننأ ىتحب « ةيلاعلا ينامورلا عمتجلا
 « امهدحأل ةجوز تناك يتلا همخأ ةنبا يفني رهأيو « نيقباس نيلصنق ىلع « تولاب روطاربمالا

 تاداعلاو «داحلالاب» مهماهتا نأب نظلا ىلعانلمحت ةيوق لئالد كلانه 9 همع نبا هتاذ تقولا يق وه

 .ةيدئاقعلا اهتلاقم ينبتو ةيحبسملاب ذخالا ىوس عقاولا يف نكت ل اب مهومر يتلا « ةيدوهبلا

 اذه عمو . مسلا هل ”سدت نا تلواح يتلا « دوموك روطاربمالا ةيظح « ايسرام اضيأ ةيحسم

 . مهئافعضو موقلا راغص نم فلأتت ديدجلا نيدلا عابتأ نم ةيرثكألاف

 ال . ايقيرفا ةيالو يف هآر ام هققح نيذلا حاجنلا نم ام ناكم يف رب ل« ديدجلا نيدلا اذهو

 « يناثلا نرقلا رخاوا يف  ةأجف انيلع علطت ذا « اهيف لفلغت فيك الو « اهيلا لصو فيك يردن
 اهزكرم ةجاطرق نم تلعج « فايرألاو ندم لا يف ةطشان « نييحبسملا نم ةريبك ةعامج

 « نييحيسملا ددعب 159 ماع « ًارخافم زقعي سونايلترت موقي امدنعو . ربكألا اهرقمو « يسيئرلا
 ءانبأ نحن » : لوقي هعمساف . هسأر طقسم تدهش يتلا ةيالولا هذه يف مددع روصتي عبطلاب وهف
 ىراصنلا ددعاما « ىشوبج دارفايصحن' نا انعسوب ...ضرالا ألم دقفكلذ عمو « رباغلا سما

 ًاريثك ممعي هتسامح يف وهف.« ريثكب مكشويج ددع مهترثك نبت دقف «مكتايالو نم ةدحاو ةيالو يف

 ىوس « !١ ماع داهطضا ىلا دانتسالاب « ايقيرفا قاطن جراشخ ركذن نا اننكمي ال ذا « ولغيو

 ا ا ل ا نورلا يداو يف نيمحسملا ةعامج

 اذاف . ةديدجلا ةنايدلا اهف اوقنتعا - دالبلا لها نم طق اوسيلو - نويقرعش ةقراغأ مث « نوبل

 فقوتو ايئاسا ىلا هتالقنت يف لصر دق «.اهيف هتومو ةرم لوأل امور هلوغس نيب « سلوب ناك

 . ركذي ًارثأ «دعب كرتي مل ءاجرألا كلت يف هرورف « ايلاغ لحاس دنع

 ددع « رابتعالا نيعُب ذشأت نا انه ائيلع . ركذت تاحاحن ةيحسملا تلجس دقف « اذه ىلعو

 ابتثطو نكت مل ينلا « ةعساشلا اهتحاسمو ةينامورلا ةيروطاربمالا قاطن يف لخدت يتلا تايالولا

 يف ركصذي سوبك ريبأ يجيرفلا فقسالا ىرن « ثلاثلا نرقلإ علطم يفف . نيرشبملا مادقا « دعب
 نع « ةيوقت تايروتبو ةيزاجم ةروصب رسعت « هحمرض ةدهاش ىلع اهنم ةرابع تشقن هل ةلاسر

 دالبو ايروسو امور ىلا اعابت هتلمح « تالحرلاو رافسالا نم ةلسلس نم اهب داع يتلا تاعايطنالا
 تدجو: دقف . ينقبس دق يحبسملا ناميإلا تيفلأ ©« تللح انيأ » : اهيف ءاج « نيربنلا نيب ام
 .ندملا يف الا «هلاسر اذه انفقسا طحي ل غبطلاب . « تطبع امنياو تلزن ىتنأ انل ةوخا

 قه



 بابسأو ةساحلا هذه بابسا « اهنع حاصفالل ةجاحلا نود ًادمج سمن
 نع ةبيرغ اهسفن ىرت ال يبف . ةديدجلا ةنايدلا اهب شيجت « مراعلا طاشنلا

 . هيف ةيكحملا ةغللا تناك اهم هتلغد دلب يأ

 باتكلا دجحوبالف . ةشيتاللا يه اهاوس نود ةصحبسملا اهبلع :تلوع ىتلا ةديحولا ةغللاف

 يحيبسم بتاك لوا تعلطأ يتلا اهسفن ايقيرفا يف ىتح < ةينيتال ةمجرت « ام ناكم يف < سدقملا
 وه « ةئحي ةيتوهال اياضق « ةبنيتاللا ةغللاب « تاذلاب تقولا اذه لثم يف « جلاعي نا « أرحت

 وبيحسم كلذكو . ةينانوبلا ريغ ءاهسوقط يف لمعتست ال ءامور يف « نينمؤملا ةعاجف . سوناملترت
 .ىرغصلا ايسآ يف «ناميالا يف مهتوخا ىلا اهب اوثعب يتلا لئاسرلا «ةينانويلاب نوبتكي نورلا يداو
 نرونسحي نيذلا ءافكالا نورشملاف . نادلبلا عيمج يف ةيسقطلا ةغللا اهدحو يه ةينانونلا ةغللاق

 «سوفنلايف اهلعفو «اهب نوموقي يتلا ةزارككلا رثأ ابعم ىقبي ةلق نولازي ال ةيبعشلا ةينطولا تاجبللا
 رطشلا يف « ةيحبسملا راشتنا رخأت ءارو « ديعب دح ىلا تناك « ةغللا ةي'داحأف . اقيض ًادودحم

 ةيولوا ىلع ظافحلا يف ؛ كلذ عم « ىرخأ ةبجس نم « دافأ ريخأت هنأ الإ « ينامورلا ملاعلا نم ينرغلا

 . كاذ ذا « ةنكحلا تاحبللاو تاغللا نيب ةينانويلا ةغللا

 ىلوالا سئانكلا ةايح

 ةيلخادلا اهتايظنتو

 كرتشم ءاشع كلانه . سوقطلاو ةدابعلا مسارم يف ؛« صخألا ىلع « ةسينكلا ةدحو زدبت
 ةيفطاع ةعساقم وأ «فاطعنا» ينعت اهإ « لصالا ةيئانوب ةماكلاو . م 1 ممأب فرع اهنيب عمج

 ءيج عقو نا دعيو . ةعامج : ينعت امنا « ةسينك » ةماك نا « لعفلابو ٠ ةيثاسم تاعاتجا يف

 . مهتاذ اوظني ناو اومظتني نا هعابتأ ىلع « بجوتملا نم راص « هدجمب ضرالا ىلع رهظو حسملا

 . ةضراعلا ةجاحلل ًاقفو « نمزلا رم ىلع روطتيو ومني يفئاظولا لسلستلا ذخا « نيحلا كلذ ذنمو
 ددرتو توصلا مهغلب نيذلا نع يأ « نيظوعوملا نع « ريصنتلا وا دارعلا رس ريخأت ىلا اوعزن دقف
 وا نيتنس هدعوم نع دامعلا اورخأف © يحلا توصلاب ناميالا اونسقل" نم يأ « « ىدمملا » مهيف
 ةملك نم ىتتشا ظفل « سوريلكالا قيرف ( ةمهمو ) بعشلا ةربمج نع زري دقو . تاونس ثالث
 ةينيعبسلا ةمجرتلا يف تذخا مث « ابيصن وأ ةصح : رمألا ءىداب يف تّنع ( ©/8,م5 ) ةينانوي
 هذمه نمو . ةديدع بتارمو بتر' نم تفلأت ةمفط يهو « نابهرلا ةمغط وا سوريلك| ىنعم
 خوبشلا وا هوطرر/مجمغ ةنيكلاف .« فقسا » و «سامث » و « « نهاك » : تاماك تزرب بتارملا

 نيذلا رذوموبممز ةسمامشلاو « تارارقلا عضو ىلوتي امم مهنم فلأتي ( نسلا يف نومدقتملا )

 « يلئاسر سامش ىلا مهلامجا ماهم تعرفت ىنرا ثبلت لو . ةيداملا سوقطلا ماهم نيمأت مهب طاني
 ىلعو « ناميالا دئاقعو ملعتلا ىلع فرششملا وا فقسالا مث « باوبالا سراحو « م”زعُمو « ءىراقو
 نيمأت تايضتقمل رظنلابو « يجراخلا رطخلل رظنلاب « ديدجلا ماظنلا ذخا دقو . نيئمؤملا كولس
 لع موقي « ةعطاقم لك يفف .قلطملا مملاى لا عزني «ةيفيكلا وا عونلا ىلعرثؤي ام لكما ةمّدّمخ
 مساره عضخي نانودب « هراتخيو هيفطصي بعشلاف .دحاو فقسا « ءانثتسا نودب «ةعاملا سأر
 يتلا اياضقلا يف مزجلا وا مطقلا قعؤلعو كفر ةنبكلا مءامسأ حرتقي'صاخشا نيب نم 2« ةصاخ
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 درجب ةئهكلا حبصي ةدايعلا ةنكمأ رثاكنت امدنعو . ءارآلا اهبف اولدابتيو اهوح ةنبكلا شقانتي

 1101101011 ا تحت « اهيف نينمؤملا ةعامج نوعرب « اهل مادخ

 . ةيحيسملا ةايحلا مدعنت هنودبو « نابرقلا سيدقتو

 نسم مغرلابف , كلذ نم دعبا بهذت ال ةدحو يهو . ظفحتو ةعاملا ةدحو ناصت' اذكهو

 هتريجح"' هل «صاخلا اهراطإ اهنم لككلو . سئانك لب ةسينك دجوت الف سوقطلاو ةدمقعلا ةدحو

 اذهو . اهرهاظم فلتخم يف ةملحلا ةامحلا ءلم ةقطنملا يف لثمت ىتلا ةنيدملاب ةلثمم «ةيساسالا ةيرادالا
 حمسي ال اهيف عابتألا ددع املاط ة.بيرقلا ندملا يف ةيحيسملا تاعاجلا ىلع هتطلس سراي فقسألا
 ةيواسم ةديدج ةسينك أشنت ايفاك ددعلا اذه حبصي امدنعو . مهيئعرت ىلوتي صاخ فتسأ دوجوب

 ةفقاسالا وعدي ام سلف . ةيبدا ةيولوأب اهل فارتعالا عم « اهنع تلصفنا يتلا ةسينكلا اهبعضو يف
 نع امإ : يأرلا لدابتل مهب ودحت ةكرتشملا ةيلمعلا ةحلصملا نا ريغ « مهنيب ايف تاقالع ةماقإل

 0 مث . نيصوصخ نيدفوم وا لئاسرلا لدابت قيرط نع وا « اهب نوموقي ةيدرف ثالحر قيرط
 ةدحولا هذه « ةيالولا يعيبطلا هراطإ اعمج ةيبرعلابو « اسدوئئيس_» نودقعي اوذخأ نا اوثبلي
 . دالبلا ف ىريكلا ةيرادالا

 « يرادإلا اهزكرم يف وا ةيالولا ةرضاح يف ةدوجوملا سئانكلا ضعب ةفقاسأ ىلوا اذه لك

 لعفلاب وبف « ًاصاخ ًاذوفن « ايداصتقا وا ايركف بذج بطق فلؤت يتلا ةيراضحلا دعاوقلا يف وا
 ةطلس يزاوتل نكت ل امور فقسا اهب عتمتي يتلا ةطلسلاف . ةنيدملا فقسا عرش سيلو عقاولاو
 ل هلع ل ةناج اديج فرعي سرا د3 3 ًالثم سسفا وا ةيكاطنا لثم ندم يف ةفقاسالا ضعب

 فقسالا اذه نكلو .ةيروطاربمالا ةصاع امور يف سرطب اهسسا يتلا يسركلا بحاص اهب عتمتي
 هنال امإ «نييراوحلا سيئر وا لس'رلا ةماه ىلا باستنالا فرش هايا هالوا يذلا ىتحلا مدختسيال
 قلطم ماسظنب فصتت يتلا ةرادالا هذهف . ًاليبس كلذ ىلا عيطتسي ال هنال وا كلذ يف بغري ال

 انتا ىتح « لماكتلا ليبس يف اهنا طق ريشي ام ابيلع ودبي ال « ىرخاو ةنيدم نيب عزوتي
 . لماكتلا اذه ىلا اهلسسس ضرتعت ليقارعلاو تابوعصلا ضعب دهاشن انذخا

 ايس ال «هلهاجتت نا وا ةلوؤسملا ةرادالاةنطف ىلع عضولا اذه لثم ىفخي نا نكمملا ريغ نم
 .نروكتت تذخاو ةعضاوتملا ةيعاتجالا تاقبطلا نيب ةسينكلا يف نينمؤملا ددع رثاكت نا دعب
 لدجلا ذخا ةينوناق تالكشن راثأ نا ثبلي مل فاقوالا هذهنيوكتو , أشنتو ةيسنكلا فاقوالا

 :اهريربت يف حرتقملا لحلا لعفلاب نكي اهمو . اهلوح براضتت ءارآلا تذعنا اي « اهنأشب عفتري
 تأر نا ثبلت م نينمؤملا تاعامجف «ةيعرشش ريغ تايعمج ىلا وا ةيزئانج تائيه ىلا تبسننأ ءاوس
 يف امومدختس -نامل وا « درفلا ةيكلم نع فلتخي هجو ىلع كالماو تاراقعل ةكلام اهسفن

 ممل ختي ب مل «تاراقعلا هذهنم ىلوالا ةئفلا نيب نم . مهل نفادم اهنمنوذختي وا ةضاخلا مهئاعامجا

 ةمئاق تناك يتلا ةنيدملا هذه«سوبوروي ارود ةسينك بئارخ نم دبع مدقا بئارخ سردي 5 راثآلا
 هذه ىنبهن . كلاثلا نرقلا نم يناثلا عبرلا يف «هيلع تناك يذلا صاخلا عضولايف «تارفلا ربنىلع
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 رئاعش ةماقاب ةصاخلا ةفرغلا تناك « اصاخ اميدق ًالزنم نوكي نا ىدعتي ال ةميدقلا ةسينكلا
 تاراّمز اهنيب ودبي ةفلتخم شوقنب اهاردج تنيز دقو لكشلا ريدتسم ًادعقم مضت هيف ةدابعلا
 ثادحا نم ةدمتسم موسرب ةنادزم دامعلا ةفرغ ىرن كلذك . هجوال رخاسمو < تاوصألا ديلقتل

 سيواونلا سرد انل حاتا دقف « رباقملا ةنف يهو « ةبناثلا ةئفلا اما . ديدجلاو محدقلا نيدبعلا
 تحت تق' يتلا تارمملاو زيلاهدلا ىبرط نع اهدادتماو اهعسوت عبتتن نا امور ثحت ةدوجوملا

 «ىربكلا ندملا يف «سيواونلا هذه لثم تئشنأ دقو . رسألا نم ةرسا نفدم نم ًاقالطنا ضرألا
 عراشلا بيف نينوفدملا تاومالا اياقب مارتحا ربخ ابنع عاش نا ذنم

 ةنيدم ف ىرخأ سيواونو دوبملا سيواون دوجوف . اهف

 ةروصح نككت ل سيواونلا ةداع نا ىلع لدي ةيردنكسالا

 امورتناك دبعلا اذهيفف .نامورلا ىلع الو نييحبسملا ىلع

 امهروطت ىفتقا دقو . اهرما ءدب يف لازت ال ةيفوجلا
 لامعألا هذه نع تضغأ دق ةطرشلا نوكت نا ابعاستاو
 تّضغ ابنا امكح < ضرألا تحت وا ءافخلا يف يرحت يتلا
 راتب يمس رركتي ناك يتلا تاعاتجالا هذه نع < كش الو « رظنلا
 .سوبوروي اررد ةسنك ١١ لكشلا . سئاتكلا يف اهدقع

 يراعلار ردلا ىلادبحاصب يضفي جرد ء» «تماق« اهنيوكت دل ةيحبسملا تاعامجلل ةيداعلا ةاسحلاو

 ا م ينمضلاجماستلا لع ةيحيسما ةنايدلا راشتتا لثم كلذ يفاهلثم
 :ديمرتلا نب ديعاتم :يو ممن. . .ةهاوشلا كلذب قطنت اك « ةماعلا تاطلسلا هتدبأ يذلا عم ؟ نيبّكلدو املا" ص ةفاضاب ابعبسوت 3 5000 3 1 8 .
 . ةيدومعملا نرح ء ”# ص . هسفن تادابطضالا خيرات انماعي اكو اهل انضرعتسا يتلا
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 محور ًاعقاو « تاذلاب تقولا اذه لثم يف « تخبصأ دق ةيحيسملا تناك

 . 'رظنلاو ركفلا يلاجم يف ىدص نودب يقبيل رطخلاو نأشلا مظع

 نم يه « ةينئولاب ًاقيثو اطابترا تطبترا ةريئتسم طاسوأ نم اهتءاج تارجه تفدبتسا دقو
 نيدلاب اهوقصلأ يتلا تاياعسلاو تاءارتفالا نع رظنلا عطقبف . ِكاذ ذا « اهسفن ةراضحلا ىلجي

 نم 'لئخت“ م تافلؤمل ةّيرث ةدام اهيف اودجو دقف « ريصق دمأ ىلا ولو اهرثأ تكرتف ديدجلا
 اهعمجي اولفحي مل نيذلا مهسفنا نييحبسملا ةيتككلا قيرطنع ركذب ءيش اهنم انلصي مل ناو « ةيمهألا
 . اهيلع درلاو اهضحد يف ىضرو ةطبغ نم ةبتكلا ءالؤهل تحاتأ ام ةبسنب الإ اهركذ ىلع اوتأي لو
 ةفسلفلا عابتا دحأ « ١8١ ماع يلاوح « هعضو يذلا باتكلا «تإباتكلا هذه هلثمت ام ريو

 0 يبو ل حصل ل اا ل دلل
 هياتك يف هسلع هدودر سنيجيروأ اهنض يتلا تاداهشتسالا قيرط نع ديدج- نم هعمجو هنيوكت

 نيدلا ملاعت ةمجابم ينثولا بتاكلا اهيف لواحي يتلا نوعطلاو . « سلس ىلع أدر » : موسوملا
 ةيرح ةيعاتجاو ةيسايس تارظن ىلا زكترت اهنا اك «ةيفسلف تايرظن نع اهلك ردصت امنا « ديدجلا

 فرخ



 ىلع مهتظفاحم نم رثكا « اهنوعطقي يتلا دوعولاب مهكسمت ةّيرفب_ نيبحبسملا يمري وهف . رظنلاب
 دالبلا عئارسشل مهتازواجتو مهتفلاخم « ىرخا ةبج نم « مهبلع ذخأب اي « ةظلمغملا تاناجإلا د

 اوّبْشو موي مهلوقع ت'ذغ يتلا دئاقعلاو ملاعتلا »نع « ةيرخسب مهضارعإو « اهب لومعملا نيناوقلاو

 لختاو «اهنع ردصو اهيلع لوع ام ًاريثك « ةحلسأ عدوتسم نع ةرابع وه اذه هباتكف .« اهيلع

 . ةيحيسملا ضحدل دعب ايف « اوحطنت نيذلا نيينثولا نم نويلدجلا ةيتككلا ادي اهنم مه

 نرقلا وه ابف . مهموصخ ىلع درلل نوحبسملا "بهي نأ « هذه ةلالاو « طق بجع نم سلف
 لواحي يتلا تائماهتالا ضحدب نوفتكي ال نيذلا لوألا دودرلا باحصأ نم ةفئاطب اندمي يناثلا
 .ةيروطاربمالا يف اهب لومعملا :ةيمسرلا تانايدلا فنعب نومجاهي اوحار لب « مهب اهقاصلإ مههوصخ
 تلصونأ دعب ًاديج انيدل هؤامسا ةفورعم دودرلا هذه باحصاو  ةيوط ةمئاق فلؤت موامسأف

 اهنودّنصتي اوحارو اهبكقمت ىرج نا دعب « نييلثولا نم مهموصخ راثآ تّفع انبب انبلا مهراثآ

 مهدودر نوهجوب مهارن «مئال ةمول ابعم نوشخي ال ةأرجو ةيلك ةطاسببو , اهفالتإو اهيلع ءاضقلل

 ًاضيا لعف اكو « سونايرده روطاربمالا عم سوتارداوك انيثأ فقسا لعف اك « مهسفنأ ةرطابألل
 فوسليفلا اذه « سوتيتسويو . امهريغو « نينوطنأ روطاربمالا عم ينيثالا سذيتسرا فقسألا
 ًاضياوهو « ليروا كرام روطاربمالا نم ةأرحي بلطي « لصالا يرماسلا « رّصنتملا ينوطالفالا
 «هتحطل لادتعاب فورعملا هباتك رشن ىلع قفاوي نا « ةروكذملا ةسردملا عابتا نم هلثم فوسلف

 ضرا ىلع رونلا ىأر يذلا » سونايتتو . سفانم هل ليمز دقحل آالثم هداهشتساب ًانيدم هسفن ىري

 يلو .ةيرخسو ًاكبت مدشا نوكي دق « نيرهنلا نيب ام لامعا نم نيببصن“ ةنيدم يف « نييروشألا
 اهمملاعثو «ةيئامورلا  ةينانوملاةنايدلا هتاماهتا ةدشو هدودر فنع نع هل ةركف ءىراقلا ناوكي

 نورشع «أدلو نيثالث تيمنا مآل امور يفهنودّشب' الاثم ًاركنتسم نجبتسي «ةبقالخالاو ةيبدالا

 وهو < يجاطرقلا سونابلترت ىلا صاخ عوني انه ريشن نا بجي . اهتافو دنع ءامحا أوناك مهنم

 نع « عافد , :فرعملاهباتك « يناثلا نرقلا رخاوا يف < عضو « ةشيتاللا ةغللاب يحسم بتاك لوا

 ناذهو ..« بعشلا ىلا »: يناثلا هباتك عضو ام « ةيروطاربمالا يف رمالا يلوأل ههجو « ةيحسسملا

 روما اهلكو «هتردقمو هراقوو « هتحاصفو بتاكلا اذه ةغالبب «ايلاع ناقطني ناببدالا نارثالا

 , باجعالا ريثت

 يف ةيحبسملا تفرع دققف , ةقطرملا ىلا رمالا هب ىبتناو همملعت يف طتشا سونايلترت نا الإ

 اهومن تقفار ةلوفطلل ةمزالم ضارءا يهو « ةيلخادلا اهنوؤش لوح ًالدجو اقاقش يناثلا نرقلا

 تاردقمللو « اهتققح يتلا تاحاجنلا ًانمم اهب تس”رضتو اهنم تناعف «لماكنلا وحن اهريسو

 «ءدبلا يف اهميظنت قفار يذلا نهوللو « اهعابتا رابك نم ددعل ترفوت يتلا ةبماعلاو ةيركفلا
 هذهنم ةحودنم ال ناكو . اهمملاعتو اهنايإ ةوارطلو « هتيوقتو مظنتلا اذه لاك | اهيلع بجوأف

 اهريسفتو نرامالا اياضق ديدحتلو « اهسئانكل يلخادلا ماظنلا ةيوقت ىلع اهعفدتل تاقطرهلا

 .اهتالخت يتلا ماسجلا ثداوحلاب نييصخ «نيليوطةيروطت ةكرحو خيران لهتسميفدعب يهو «اهطيسبتو
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 . ةيدرفلاب ازيمت ناتيعاد اهب علط اهنم ناتنثا « دبعلا كلذ يف « اببسن ةليلق تاقطرحلا تيقب
 رثأت دقو . هيلع يحولا لوزن ايعّدم أبنتي حار يذلا يجيرفلا سوناتنوم وهف « لوالا اما

 ( ايقيرفا يف نورق ةعضب تشاع « ةلقتسم ةعيش هسفن وه سسؤي نا لبق « هميلاعتب سونايلترت
 نويسرام اما .اهنم جاوزلاىتح «اهي لومعملا ةيرسشبلا عاضوالا لكل ًايفاجم امراص جبن اهلل جهتنا
 مل ةقيرط ملعب حار دقف « نينمؤملا ةكرسش نم همطقو همرحو بونيس فقسا « هوبا هلذر يذلا

 < ةيوط ةدم « تبعل ةعامج مهنم اوفّلأ نا هعابتأ ثبلي لو . اهتقباس نع افشقتو ًادهز "لقت

 يرابل لمتكم ريغ اعينص « مدقلا دبعلا ضراعي حار امدنعو . قرشلا روما يف « ًازراب ًارود
 ىلع نيبحبسملا لمح «يقيقحلا هلإلا نم لسرملا حيسملا ةعينص «ديدجلا دبعلاب < 26,نبوم توكلا
 . لاطتساو ةعدبلا هذه رثأ دتما اذكهو « ةسدقملا بتكلا نوناق ديدحتب عورشلا

 ةقيرطلاب «مدقلا دهعلا نأش ناهيإ ىلع لمعت تحار يتلا ةيسونغلا ةعدب يه ةثلاث ةعدب كلانه

 ««سونغلا» هوجو نماصاخس ابجرو «اهسفن ةمحبسملا فتأر اهنا اك «ةفلاسلاةعدملا اهتدمتعا ىتلا اهتاذ
 ىهدأ ةعدبلا هذه تناكو . نوكلل ايزمر ًاريسفت توهاللا ىلع تفضأ يتلا ةيقيقحلا ةفرعملا يأ
 ىثدأ يتلا جئاتنللو « ءارغإو رحس نم هتوح امل « دبعلا اذه ىلا « ةيحبسملا اهتفرع يتلا تاقطرملا
 هتعدبا «ربكأ هلإ نع قئبني امناك عبطلاب ايه ًانئاك اهعم حبسملا حبصي, ذا «عيرسلا اهراشتنا اهيلا
 هتومو هتامح تلعجو « ةيزاجم وا ةيزمر تاريسفت حيسملا ةايح ىلع تفضأ اي « ةينانوملا ةفسلفلا

 ' « ىرخأ ملاعت يناثلا نرقلا ذنم تزرب « ةئقاشملا ةلاقملا هذه نمو .ايقيقح سيلو ايروص ًارما
 يه « تحار تناكل اهنم ةدحاو ىلا تقلزنا ةيحيسملا نا ولو . ىرخألا اهنم ةدحاولا برامح
 ثا اهيلع ناك ةمواقم ساسالا ذنم < ثربظأ اهنا الإ . قورفلا ديحوت بهذمل ةسيرف « ىرخألا
 . ةظقيو ةيويح رثكأو « لايجالا سم ىلع ةبالص رثكأ اهديزت

1 



 سبا لمعفتا)

 ةينفلاو ةسدألا تازاجنالا
 اهتاحاجنواهدودح

 ةابحلا هيلع تناك امل ةيلامجا ةروص عضو لواحي امدنع كابترالا نم ءيشب خرؤملا رعشب

 "لطأ امدنع « ةيروطاربمالا هذه فلؤت تناك دقف . ةينامورلا ةيروطاربمالا يف ةدفلاو ةيبدالا

 ًاقالخأو ًاقورع تفلتخاو « ةفاقث بوعشلا هنم تنيات « هتاذب ًاًماق املاع ديدجلا ماظنلا اهيلع

 بابسا نم كلذ عم هل تنم « تاياهنلاو فارطألا يمارتم « بحر « مساس ملاع وهف . تاداعو

 هماسقأ يف رهاظملا عونتم ملاعلا اذ هو .. اهيناود ىلا اهبصاوق بترق ام اهماظتناو تالصاوملا

 ًاعيمج اهل لهّسستو « اهتاتشأ نيب برقت ةيدام لماوع نمءاهنيب دشي ام مغرلاب « ةموقملا هئازجأو
 قطانملاو ملاقألا هذه نيب ةعونتملا تاقالعلا نمؤتو « ةدحاو ةيموكح ةراداو « أك رتشم اشبع

 ةيحورلا ةدحولاهذه احلينبت اك «اهنيب ايف ةكرتشم لثثنك ةبجوملا تاقبطلاينبتو «اهنم فلأتي يتلا

 ةنيدملا نيب مئاقلا توافتلا اذهب بهذي ام سلف . هبايسأب ذخلا نا دعب روطتلا اهيلع موقي يتلا

 ةيعارزلا قطانملا يف نولهألا اهابحي يتلا ةابحلا طامنأ نيب اهارن يتلا قورفلا هذهو © فيرلاو

 «ةيروطاربمالا هذهدودح ىلعةعقاولا ةيوارحصلا قطانملان اكس اهجبني يتلا ةايحلاجبنو «ةرضحنملا

 هذه ًادبا ال وا دسي ام سيلو . طسوتملا ضيبالا رحبلا نم ٍقرشلا بونجلا ىلاو قرشلا يف
 نيب عمجي يذلا ديحولا لماعلاف . ينيتاللا برغلاو ينيللا قرشلا نيب تماق يتلا ةوهطاو ةوجفلا

 هميمح ففلؤي يذلا ءيشلا اذه وه« ةببدالا ةدحولا نم اعون اهل نُمويو“ةداضتملا تاقرافملا هذه

 .قالطنالا ةطقن دنع فقنل جئاتنلا انيدعت ام اذا « ءافك الو خيراتلا يف هل ليثم ال نأل « ةزجعم

 فادهأل عزنيو « ةكرتشم راكفأ نم عبني يذلا روطتلا نا نم مغرلاب ةُعاَق لازت ال قراوفلاف

 اهرهاظم يف روابتت امسح « ةراضحلا هذهل م”وقملا لماعلا يه «ةدحاو ةياغ نم هجتيو « ةدحاو

 زجعأ ملاع وهو « اهفارطا ىلع مئاقلا شحوتملا يربدبلا ملاعلا اذهي اهتنراقم دنع « كاذ ذا ةماعلا
 .فارطألا عيمج نيب ةفلتؤم ةدحاو ةقسنم ةكرح ىلع يرحيال هنأل< "يو طخ ىلا لصينا نم

 ام اذاف . يروطاربمالا دهعلا علطم يف نايعلل ودبت ال ةدحولا وحن ةعزنلا هذبف « نكي اهمو

 ةبسن ىلعو . فوطقلا ةيناد « لانملا ةبيرق اهنا دحا لاب ىلع طق رطخي لف « مهضعب اهرعشتس

 شر



 .رمألا يلوأ رظن يف هنع ةحودنم ال «رخنآ (ئيش فدهتسي وهف «يعولاب ءانبلا دهجلا اذه فصني ام
 .. مثآلا زوفلاب للكتو لماكلا حاجنلا يقل « امور ىلع ربكالا هداوس رصتقا يذلا دبجلا اذهو

 ؛ يي هتيمست ىلع نوخرؤملا حلطصا هلجأل يذلا هئيعب ببسلا وه دبعلا هبيصي حاجنلا اذه
 هدعب ءاج ناو « ةدع هوجو نم ههباش رخنآ دهعي اولعف ام رارغ ىلع « « سطسغوأ رصع »

 1 كك عبارلا سيول جمعوا + ىهن# ليوط كفو
 ةيربلا شوبجلا ةئبعت ع نم امور يف رولبت اك « مئاقلا مضولاف
 ةيلهالا برحلا ةمزأنم ةريخسالا ةريشعلا تاونسلا يف ةبرحلا ليطاسالاو

 ينف . نرايعلل رهاظلا لولدملا نع ًاريثك فلتخي ال (ىسر ًاريبعت ناك
 سوبنوطنا ىلعرصتناو«برغلا ىوقلك هلوح؛«هئوكيس يذلا سطسغوا وافاتكوا عمج «مويتكأ
 امو . بضنت ال يتلا هدراومو ةمخضلا هتاقاطو يللا قرشلا دراوم ىلع نيرطبسملا ارتابولكو

 نم اهل نا ىلع مطاقلا ليلدلاب يأت نانم امل دب ال ناك « حالسلا ةوقب زوفلا تلات دق امور تناك
 اهناو « يبرحلا نادمملا يف اهل مت امع ميشب لقي ال ام « ىرخالا تالاجملا يف 4 نأشلاو ةيههالا
 تناك يذلا ميشلاف , نيداملا مسمج يف زرابلا امهقوفت لامعتسا ءيستل طق دادعتسا ىلع تسيل

 تانايدلا هذي ةلثمم « ةيثئاعد « ةيجراخ رهاظم نع جرخي ل « هبلا زمرت وا هلثمت ةيردنكسالا

 يتفلاو يركتفلا فرتلا 0 « للحلا خذبلا اذهبو «بادآلاو قالخالاب تثبع املاط يتلا « ةدسافلا
 « ايبرحو ًايركسع هسأر مقري نا نع قرشلا ماعلا اذه زجع ناف . هفعضيو طاشنلا نهري يذلا
 لوقعلل هُوارغاو سوفنلا يف هعقو كلذ عم ؛« هل « هب ةناهتسالاو هل ءاردزالا نم مغرلاب « وبف

 . هعم يواستلاو هب قاحللا « يلاتلاب بجو « بولفلاو

 « مهنطول اوققحي نا « اذه نم ءيش مهيلع ودبي نا نود « امور يف رمالا ولوأ بغر دقو
 هذه « يلهلاو يقيرغالا : ييسالكلا بدالا بسكا يذلا ينفلاو يبدالاو يركذلا لجتلا اذه
 ملاعتلاو تافسلفلاب ةعبشملا ةببرتلا هذه « هل تمت يتلا ةببرتلا هذهو « اهب منمت يتلا ةديعبلا ةرهشلا
 رطخبل نكي م يتلا ةيرشثلا عقلا رسآلا لسلستلا اذه اهآرم ىلع تسكم يتلا لصالا ةينانولا
 نم شدخمف «صاقتنالا اذه ذاذر نم ءيشب ةببرتلا هذه باصت الثل ابنم صاقتنإلا دحا لاب ىلع
 ةراضحلا باكر يف ةوقلا ريست نا ىأر لكلاف . ةرباربلا بوسنم ىلا اهب لذنتيو اههدأ ءاور
 امدنع«ربظت نا نم اهل دب ال ناك « لثؤملا اهزوفو رهابلا اهراصتنا امور يزت يكلو . اهتمدخو

 نا اهيلع ناكو . ةيردنكسالاو ةيكاطناو < سوماغربو انيثأ هب تربظ ام ىلع« رمألا اهل مت
 هعجشت ناو « بدالا اهايضتحاب هتنضتحاو نينرق نم وحن ذنم هلا تعزن يذلا جبنلا ىلع ريست
 نراك امنا بلطملا اذه لثم نع ضارعإلاف . ةمخفلا حورصلاو ةليملا ةمخضلا ينابملاب نادزت ناو
 عافدلايف يعرشلا اهقح نع لزانتلاو « اهتيلها مدعب انض فارتعالاو « اهقوفت نع يلختلاب رّسفي

 و ابتيروطاربماو امور-؟ 4

 ةسفانم اذنم لل

 ىرخالا ةينيلهلا مماوملل



 « اهوح فيرلا ناكسو ةرينتسملا ةقبطلا فافتلاب لمأ لك نرادقفو « ةفاقثلاو ةراضحلا نع
 . اهيدهب ريسلاو « اهبارحم يف اعم ءاقتلالاو

 نامورلا نم ةرينتسملا ةخنلا رصب تفي مل < رطخ نم ولخي ال لاهحا « كش الو كلانه ناك
 ةينيلملا مصاوعلا ةلكحاش ىلع « ةينيله ةصاع درجم امور لمج ىلع رّصتقي' الأ وهو « مهتريصبو
 ثحي يئانويلا ملاعلا لثم' ملتست نا اهيلع ناك . سوفنلا يف بعرلا لزنيو بولقلا يف فوخلا عزي «هبف عزاو الو هل طباض ال ينفو يركف ضيف نمو « نيجعزم ناريج نم اهب فحي اب  ىرخالا
 ام ماعلا اذه نم سدقت نا اهيلع ناك : ملاعلا اله املا ىهتنا يتلا ءىواسملا يف طوقسلا ىدامنت

 يدهب لمعت ناو « ةديدج حورو ةديدج ةيلقعب اهمادختسا طرسب ةينقت لئاسو نم هقفح
 جابتنا اهيلع ناك . هيلا لصوت ام لضفأ اهنم يفطصت نا ىلع هرطاخب تدبتسا يتلا رومألا
 يه عضتف « ءاضتقالا دلع ليبسلا اذه بئاجت فيك فرعت نا ةطيرش هحبتنا يذلا ليبسلا
 اي ةفرع' يتلا ةناصرلاو راقولا عم مجسنني امب ةينطولا ديلاقتلاو قفتت ةديدج البس" « اهسفنل
 ١ . اوذيمت اهيو نامورلا

 ريسلاو © هب ضوهنلا نم دب“ ال جهنم وهو « راظنالا تحت عوضوملا جبنملا وا ةطخلا يه هذه
 ليجلو « مويتكأ ةعقوم لبق رصيق هل اهعضو يتلا ةضيرعلا طوطخلل ًاقفو « طوشلا رخآآ ىلا هعم
 هسفن رصبق رشاب دقو . اهمسرتو ةطخلا هذه لثم عضو يف سطسغوا ىلع قبسلا لضف رصيق
 سطسغوا ليج بيصن نم ناكو . اهقيقحت نامورلا ىدل ةبخنلا نم نوريثك امهريغو نورشيشو
 . بحراو عسوا قاطن ىلع هققحيو جهنملا اذهب ضهني نا

 توعنلاو باقلالا لك ىنبقي ال «هب لومتملا يخيراتلا فرعلاف ...!رصعيأو
 .دوبعلاو كولملا ضعب ىلع اهقادغإ نوسّلدملا داتعايتلا عونلا اذهنم ةيليجبتلا 0 9
 رمأ اذهو . اساطسق هنم مقي وا انوناق فرعلا نم لمجم ءيش نم ام نكلو 000
 سبل « كلذك . ةياغلل ةريسع ةيلمع « اليك ةلود سيئرل لاكت يتلا حيدامالا يف قيقدتلا لمجي
 اوقلطأ نا ذنم « ةنس توعبرا ترم دقف ؟ هيلع «رصع» ةملك قالِطإ ردبت يتلا ديدملا دكبح ةدم يهأ « تاذلاب سطسغوا عضو ىلع هقيبطت حصي ال ام لابلا ىلع رطخت نا نكي يتلا سبياقملا نيب
 هنا عم « م . ىت 0! ةنس نم « ( رياني ) يناثلا نوناك ةرغ يف < بقللا اذه « ةرم لوأل « هيلع
 بآ نم ١4 يف ةتافو ىتح دحوألا اهديس ىقبو « قلطملا امور ديس ع دٍسعب دهع ذنم ناك
 ١ ١ . دالسال ١6 ةنس (سطسغوأ)

 تنفعاض يسايسلا لقحلا ف هل تق يتلا ةقلطملا ةطلسلاف ؟ هبعل يذلا رودلا < يرمعل وهأ
 هلك نكي مل لاجل اذه يف هلمع نأ حيحص . بدالاو ركفلا ملاع يف هسمل يذلا رودلا نأش نم
 ىحواو «نفلاو ركفلا لاجر هو ليبسلا اذه يفو « دجلا ليبس يف ًادهاج لمع دقف : ادرجم
 « ءاطعلا مط ىرجاو هتباعر تحت مهذخا ام اذاف . ةواجم اهاري نا همه يتلا تاعوضولاب مهلا
 الف . ةينارمعلا تاءاشنالاو ينابملاب قلعت ام الإ * تابلطب مدقت وأ زعوأ هناب لوقلا ولغلا نمت
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 «هئقبط هانبا نمو هنامز ءانبا نم ينامورك اذه,ماق دقو .هدنعنيبتكتسم سويتاروهب الو ليجرفب

 ًاريبعت ريبعتلا نع الوادم رصقي 4:ههلمن“ « "يوه » ةملكو . ةعمفرلا نونفلاو بادآلاب "؟يفحت

 نوؤشي بيرق نم « اونع نيذلا هئافلخ وا هفالسا نم نيريثك نع ريبعتلا نسحي ال اك ؛ احيحص
 نم هقدغا اب بدالاو لملا ءارصنل زمر حبصا « ينيككم »'هنيدخو هقيدص مساف . ةسايسلا
 . دلخأو ىقبا روماب ماتهالا ىلع موقلا رابك لمحت نا اهنأش نم ناك تابهو .تايطعأو تامركم
 هجولا اذه ىلع هئاخسو همركو ئنيكم ذوفن لايعتسا ىلع راصتقالاو « هيونتلاب ءافتكالا نا الا
 يف بدالاو معلا ءارصن ربكا نم ريصن هب درفت يذلا رينلا طاشنلا ةميق نم صقتني نا هنأش نم
 فلؤيو «بتكيف « ءالدلا نيب هولدب لديو هظحح هسفن وه < برحي حار دقف . ناكمو نامز لك

 دّصقب' حارف « نيبنيلهلا كولملا لاثم ىلعو « رصعلا كلذ باتك ةلكاش ىلع « عوضوم لك يف
 قبي مل اذلو « دعم' لثّملاف لاحلاو . يعببطلا خيراتلا يف ابتك عضيو تارواحلا ريديو دئاصقلا
 وعدملا لمجرف ءارصن لوا مهنيب زربا ةروصب قلحت ةديدع هوجو انيلع علطتف «نادبملا يف هدحو

 هنا عم «:هتياعرب مهاعريو ينيككم ريظن ءايدالاو ءاماعلا ةرصنب ذخأي اضيا وبف . نويلوب سوينيزأ
 « هناسل فرط "دعتي ل اذه هفارتعاف « هألامو هب فرتعا نإو دبعلل نيضراعملا دادع يف ناك
 « ةنيمثلا قالعألاو فحتلا عمجم متبي حارف . هيدبرم نمو سوينوطنا راصنا نم ناك نا دعب
 عضوو يحرسملا فيلأتلل هيف وه عطقنا يذلا تقولا يف 4 ةماع ةيتككم بعشلا دارفال ءىشنيو

 ساسنلا عالطا يف لوالا لضفلا ىزعي هبلاو . ةيلهالا بورحلل ماع خيرات ةباتكو « تايلشمتلا

 ايي افيرمت « سانلا ماما « اهنم ةينالع تاءارقب كلذو « اهباحصا ابعضي يتلا تافلؤملا ىلع
 . اهسضاوبو

 فورعملا ديمونلا كولم دحا « يناثلا ابوي كلملا ءايناتيروم يف « هتاذ تقولا يف « هرصاع دقو
 , ًارفظم امور هلوغد دنع رصبق باكر يف راسو امور ىلا ًاعفاي هب ءيج دقف . رصيقل هتموصخب

 سويتوطناو ارتابوبلك ةئيا « ةيناليس ارتابويلك « ةباشلا هتجوزو وه هكلم ىلا سطسغوا هداعا
 ةكرعم دعب « امور ىلا ًارفاظ سطسغوا لوخد قفار يذلا لفاحلا بكوملا يف تناك يتلا
 فكتتسا ةيربرب لئابق ىلع كلم يذلا « دتحلا يربربلا « نأشلا ليزهلا كلملا اذهو . مويتكأ
 ةلئاع فارشإ تحت امور يف أشنو « ةرشابم ةينامورلا ةرادالا ىلا اهمضي نأ نم سطسغوا
 «ابتاك : ينانوبلا نفلاو للعلا ءارصن رابك نم « وهز الو ةالاغم ريغ يف « زري « هسفن روطارممالا

 دهب ءانس ( برغملا يف « مويلا « لشرشت ةنيدم ) ةّيرصبق هتصاع ىلع يفضي نا فرع « ماع
 نم هذم هكلم ةدعاق يف دشح امبو « ةمخفلا حورصلاو يناءملا نم اهبف دّسُس امب « ايلاع اعاعشإو
 رثع «افششم ًارصق « هتض ايف تمض « اعئار افحتم ا هنأك تدب ثيحب ينابملاو فحتلاو راثآلا
 ةيزئوربلا يناوالا نم اودجو ام «سانكم ةنيدم نم ةبرقم ىلع « سليبولوف يف هبئاربخ يف نوبقنملا

 نم ًاريبك ًاددع « هتاذ تقولا يف « كلما اذه عضو دقو . اهعنص ةقدب شهدلا ريثت يتلا
 يهو «كلذ ريغو يعيبطلاخيراتلاو ايفارغجلاو خيراتلاك :عيضاوملا ىتشب «ةينانويلا ةغللابتافلؤملا

 فون



 . ربكالا نيلب « دعب ايف « "بع اهنمو اهبلع دمتعا بتك

 ودبي دق « ليزهلا بيرغلا كلملا اذه لثم <« سطسغوأ نع ثيدحلا ضرعم يف « داهشتسالاف

 عبط "”دمس يأ ىلا « ادي ردن هدب ١ دابشتسا « كلذ عم «وهو « ناك لزهلا نم

 ءايرثأ نا فيك «ةق رسثم" ةّمح- ةروصب ىرن اذككهو . ةاةطع سلا هرصع سطسغوا

 ىلا دتما سلا سفليسافلا « لبق نم اهب ضبن يتلا لثشمملا اوسنبت مءاظعو نامورلا

 سطسغوا حارو .امور يف موقلا ةارسل «ءيش لكب ًانيدم ناك يذلا يديمونلا كيلثملا اذه لثم

 بيذبتلاب دبعتيو « هقاركفم بتكيو « ةيلشمتلا تامحرسملا عضيو « رعشلا ضرقي هسفن

 هتاركذم + مالا وه بنك نذل صيفي تما نا 4 4 كلا رولا: : هتاركذم بمطشتلاو

 امور نّيز امدنعو . ةردقم نم هنع فرعامب فّلأ ام فكأو ©« (0هماطبادن# ةمخيراتلا

 امدنعو «هرس متاك ةفيظو سويتاروه ىلع ضرعو «نيتماع نيتبتكم اهيف أشلأ امدنعو «اه“ الحو

 فرش هبلا دهعيو يببموب ةنيدم يف رونلاىأر يذلا:فيل تيت خزؤملا ةبكافمو ةطسابمب ذخأي

 امدنعو ؛« خيراتلا لع ةبجو هبيجوتو «اروطاربما «دعب ايف حبصا يذلا سويدولك هديفح بيذهت

 « هتوم دنع اذه ىموأ نا دعب ليجرفل مهم هذاينالا رشن نيمأتل لئاسولا عيمج ذاختاب رمأي
 روطاربمالا ةرظن هل عسنت يذلا"بعيرلاو لومشلا نم وحنلا اذه لثم ىلع « ققحي حار « اهفالتاب

 اذه < هيرصاعمل اهنم مت ام ريثكب لمشأو عسوأ لئاسوبو «هنع تربتشا يتلا ةردقملاو « ةعشاولا
 هذمهو . ةميدقلا ناتوملا دالب ةاغفطو سوريموه ءافلخ يف ىلثملاو ةقحلا هتروص زربت يذلا لاثملا

 لاحلا نم .ةدع عفاودوعزاون اهزيستو اهزيكرتىلع لعافت«ىربكلا اهتامسق انهمسرن يتلا ةروصلا
 سانلا باجعإ ةراثتسا يف ةبغرلاو « محلا ماهم نع جيرفتلاو ىبلتلا يف هتبغر « آلثم ركنن نا
 راشفلاو ةمظملاو دجلا باستكال ديدشلا ليملاو «ةحلمتسملا مييدامألاو رطاعلا ءانثلاب مهنم زوفلاو

 هعامطأ رصقي' ال ايلاثم الجبر سانلل زربي نا يف ةقداص ةدارا « اذه ىلاو . رهدلا اهركذ دلخي

 اهيفكي يتلا ةينامورلا ةبخنلا ةمظعلا هذهب دهشي اك - هلك اذه بناج ىلاو . ينمز حاجن نيمأت ىلع

 علطي نا يف ةقداصلا ةدارالا  دحلا اذه لثم ىلا لجرلل اهريدقت يف تماست نوككت نا ًافرش

 . لئاز ينمز حاجن ىلع هحومط رصقي' ال لاثملا يجذومن لجءرب سانلا ىلع
 . « رصع» ةماك لولدم ذفنتست نا نم زجعأل «تاظحالم نم هريثت امو تايرظنلا هذه لك

 ًاسجع ًاراهدزا دهشت نا بحي « فصولا اذه لثب فصوت نا رهدلا نم ةبقح قحتست يكلو

 «نفو مع لك يف ريهاشملاو ءاظعلا نم لابجألا هذه لثمو «ةينفلاو ةيبدالاو ةيركفلا عئاورلا نم
 . مهلثمب تلفر نا ديدملا اهخيرات يف « امورل قبسي م ةرقابعلاو غباونلا نم ريظنلا عطقنم ايتلجتو

 'ردق ىلعو « ربكدا ةيسنب امبر « ةيرككفلاو ةيبدالا راثآلا هذه ربعت نا 6« بجاولا نم كلذك
 يأ « ةيعابتإ « ةيكسالك « رثكالابو اضيا لي ؛ بسحف ةيداع تسيل ةيسفن ةعزن نع « ىفوا

 «نونفلاو بادآلا راهدزا ءاجف.ىرخا روصعو ىرخا لايجال“ ى ربكلا ابطوطخ يف«ًالاثمحلصت
 «انملاط « رظنلا انلّجأ ىناف . مورملا بلطملا اذه « ديعب دح ىلا « ققحي سطسغوأ رصع يف

 قرأ



 وا ةيلقع بلاطم اهلكو ©« حوضولاو نازتالاو « طابضنالاو ماظنلل : مراع قوت « كلانهو انه

 متشي' امم اهيقنتو اهصحمتو « اهنع ريبعتلاو اهقالطنا طبضتو رعاشملا ىلع نمبهت « ةينالقع ىرحالاب
 عضوف . نمزلا رم ىلع هادص ددرتي « ًادلاخ « ادبعب ايود دعب امف كرتتف « ضرعلا وا فنعلا هنم

 ًايحور ءءاذغ اهذاختاو « يقيرغالا يكسالكلا بدالا عئاور عم بنج ىلا ابنج عئاورلا هذه
 تايندملا لك يف « اذه انموي ىلا ثاعبنالاو ةضبنلا دبع ذنم « اهقاوذالو ةعلاطلا لامجالا سوفنل

 « قح ةدابش كلذ يفف . بجعلا وا شهدلل وعدي ام هيف سيل « خيراتلا حرسم ىلع تلاوت يتلا

 ةحصب ميوق ديشر نامياو « ةياوحلا قاطن زواجت هعم انلواح رك دهج نم هيف اب ايلاع قطنت
 نيكمتل 2« ضراع غوبن عم ةبعل ليحتست ال ةرسيم ةيروص ةقيرط ىلا لوصولل لمعبو لوقي اه
 ساطسقلو لقعلا ريياعمل ةيدرفلا ةيروعشلا عاضخلالو « تاعزنلاو ءاوهالا مداصت ةبقارم نم لقعلا

 . قرسملا ماجسنالاو قسانتلا نم يلاثم

 سطسغوامسا قالطا«ةيكزتلل دعب ةجاحةّمث ناك اذا (ضيأ يتكزت* ىرخا ةظحالم كلانهو

 رامدزاو ةيكيسالكلا تاعزنلا هذه رجفت نيب نّيبلا قفاوتلا اذه يف موقت « رصعلا اذه ىلع
 ليكشت ديعي حار امدنعف . روطاربمالا اهجبتنا يتلا ةماعلا ةسايسلا نيبو « نونفلاو بادآلا
 ىحوتسا « ةيلهالا برحلا رثإ دالبلا اهيف تحزر يتلا ىضوفلا دعب « ينامورلا عمتجملاو ةلودلا
 هءاوا رن يذلا مالسلاف . تاذلاب يكيسالكلا بدألا ماوق يه يتلا نازتالاو ماظنلا ءىدابم
 ىلع لب « هاركإلاو طغضلا ىلع موقب ال امالس هداش « جراخلاو لخادلا يف « ةيروطاربمالا ىلع
 اما سكي مالس وهو « ةئتفلا عم ريسلا مهيلع رذحو « مهبيذهت ىخوت نم ىدل عانقالاو لقعلا
 هذهو . اهزيمو رصعلا كلذ اهب علط يتلا ةيبدالا عئاورلا عسط يذلا ماظنلاو طابضنالا حور
 ىوقت يي « اهل دب ال ناك ةيركسعلاو ةيعاتجالاو ةيسايسلا تالاجملا يف اهققح يتلا ةيظابضنالا

 ناك دقف . مهعئابطو مهتاعزنو مهئاوها يف سانلا طابضناب نرتقت نا نم « سوفنلا يف مسرتو
 دطوتتو خسرت ثيح ةنينأمطلاو ةعدلا هؤلم يحور وحي معنت راكفألاو بواقلا ىري نا هقوشي
 اذه يف زرابلا هرود رخآآلا وه بعل ينيدلا رصنعلا نا امكف . ةيروطاربمالل اهققح ىلا تازاجنالا

 نم رثكا نيدلا ىلا اهدشي يتلا نونفلاو بادآلا ىلع بترت < يحورلا ثعبلا اذه يفو  ءانبلا
 . يموقلا ناينبلا اذه يف لاعفلا اهرود 2« ىرخالا يه بعلت نا ةرصآو ةطبار

 قيقحتل اوردابي ناو « بلطملا اذهل نفلا لاجرو بدآلا لهأ بيجتسي نا « دعي بحع الف

 « ايدامو ايحور « ًاضيا مه ًاريثك اوملأت دقف . مصو ططخ. يذلا وحنلا ىلع روطاربمالا بئاغر

 « نحلاو نّحإلا نم تلزنأ ام اهب تلزناو دالبلا ىلع تحلطصا يتلا ةيمادلا ثادحألا هذه نم

 مهتناكز يف اوحار دقو. لاوزلاو رامدلاب اهتراضح تددهو «ناكرألا اهنم تزهو امور تزعزف
 تايضتقم نيبو ةيصخشلا مهتاعزن نيب ىحترملا ماجسنالا اذه نوققحيو بئاغرلا هذهل نوبيجتس

 موقتس يتلا سسألا اونيبت امل اقيمع مرعاشمتبواجتف . روطاربمالا اهجهتنا يتلا ةديشرلا ةسايسلا
 .عبجلا قوف ًاقافخ فرفري مالسلا ءاول ةيؤرل اهب علطضت يتلا ةنيدمتلا ةلاسرلاو ءامور ةمظعابملع

 ففي



 دام الاب نينغتم اوعبقي الأو « ديجملا مهيضام ًاديج اوك ردي نا لئاملا مرضاح مهل حاتأ دقف
 بلاطملا «ةرهاظ ةيوفّعب نوئسدتي « ًارايتخاو اعوط «اوحار اذلو .دبعبلا يضاملا تايركذ نيرتجم
 ةينطولا فارعالاو ديلاقتلاب كسمتلاو < نطولا بح : ةنيكرلا اهتامزاتسمو ىربكلا ةيموقلا

 تجزامتو اهب ترهصنا نا منعت لو «جراخلا نم ةسيتقملا ةيركفلا تايرظنلا ”لققصو اهتيذه يتلا

 هذسهب دادتعالاو « ةنشخلا اهيئاوش نم تارعت نا دعب مركلا فلسلا لئاضفب ثدحتلاو « اهعم
 ظيراقتلاو ميدامألا هذه اضيا انه نم . مهرما ىلع نيبولغملا ريخل اهققح يتلا ةيبرحلا داجالا
 :ةيروطارمالا ىلا داعأ يذلا«ةهلآلا بيبح «صلخلا « ذقنملا كيلسال موقلا اهرّفَض يتلا ةرطعلا
 ةيكيسالكلا هذه حورو .دبألا ىلا هدقفت ثداك يذلا يغانتلا اذهو ماجسنالا اذهو نمألا اذه
 نع "ذشت ةيبان تارابعب «موقلا رودص يف ةججأتملا نانتمالا ةفطاع قلطنت نا ىبأت تناك «اهسفن

 رتأي ل« سطسغوا هناك يذلا « قلطملا « يهانلا رمآلا اذهو . ةيزخلا ىفلزلا ىلا لزنتتل ددصلا
 يتلا لثملا هذهل قيمع مارتحا نم هّمنك ام ىلعو « راقوو ةباهم نم هل مت ام ىلع لضفأ *ةبآ
 سانلا ىلع ىمعتسا نا دعب « ةقئافلا ةردقملا نم مظع بناج ىلع نكي م ول « مّلعو اهب لمع

 ولو عسلي نا وأ « يفخ فرط نم ولو « زعوي نا طق ضري مذا « هبلقو هسفن راوغأ ىلا ذافنلا

 يف هلو «سانلا نم مهريغك رشب مهو «هتناطب لاجر نم نيبرقملا هبحصو « هتصاخ ىلا « ديعي نم
 هاجو « ءاشرو ةمعن نم مهيدل ام لكتب هل اونادو < لئاعفلا رُمغو ضبب دايأ نم هل ام مهقانعأ
 فرع نيبناجلا الكف . ةناطبلا لهأ هنسحي « سيلدتلا اذه نم وأ ءانثلا اذه نم ءيش < ذوفنو
 . ةيليلملا تاطالبلا تازيم نم ناك يذلا قالزنالا اذه لثمو طارفإلا اذه لثم ىدافتي نأ

 . هئابإو هتزعو لجرلا ةماركل ناوص' كلذبو
 سيول شياع يذلا لبجلا يف ضيا همتأ ىلع كلذ ىلمت دقو «ًآاليوط رّسعي م قفاوتلا اذه نككلو

 سطسغوالبق سويتاروهو ليجرف نم لك دلو .هترطيس ريغ ةرطيس يلاتلاب فرعو رشع عبارلا
 لاجر رايك نيبو , ةنس 7١ و ةنس “» ب هلبق اتامو « يناثلا « نيتنسبو « لوالا تاون عبسب
 اك « تاونس عبرأب سطسغوا نم رغصأ هدحو فيل - تيت خرؤملا ناك < رصعلا اذه يف بدالا
 هيركفم رابك قئتعا عمتجم يف شاعو « ًاليوط سطسغوا رمح دقف . ثاوثس ثالث هدعب شاع
 «عولطلا بابسا اهل تأيهيتلا ةفشعلا تابارطضالا اوسانت وا اوسن نا دعب اهونبتو ةيكلملا ةرككف
 . مهفالسا رودص يف تشاج يتلا لغاشملا ىدم « ودبي ام ىلع « اوسانت ا؟

 . يكلملا ماظنلا ءاشنإ نع من يذلا عضولا اذهل اريثك متها فتلّسلا اذهو
 هذه نم دحاو نف ىلا الم رظننل « جئاتنلا هذه طسبأ دنع فقن يلو

 طبهو طحني هب فيك مهفنف ةباطخلا وه ءامور يف جاور اهّيأ لبق نم جار يذلا ةيبدالا نونفلا
 لاجي دعي م ذا «هريثت تناك يذلا لدجلاو ةيسايسلا تامظنملاو تائيهلا تاشقانم تعطقنا نأ دعب
 هرربي ام هل ماها وهو « عسبجللا ماهاب امهدحو ارثأتسا رعشلاو خيراتلاف . هنم ىكلغتي نفلا اذهل
 . دبعلا اذ ه نم انملا تلصو يتلا تافلؤملا اهب تلحت يتلا تافصلا رابتعالا نيعب انذخا ام اذا

 فيل.تيت ا خيراتلا

 ياي



 يف ”دجو متاقلا ماظنلا اهقحال نا دعب « اهرثأ افعو تعاضو تتام تافلؤم « عبطلاب كلانه

 سلجم رمأ دقف . خرؤملا ةيرح ىلع ةطلسلا اهتضرف يتلا دودحلاو دوئقلا باحصأ زواحتتل اهرئا

 حراج دقن نم اهيف نيبت امل « يروبخلا دبعلل نيسمحتملا نم بتاك راثآ قرح « آلثم خوشلا

 . ديدجلا دهعلا

 نحن هارن اكو هيرصاعم رظن يف ىادبت اك « فيل تيت خرؤملاب هنسحأ ىلع انه لثمتي خيراتلاف
 سوروذويذ لاثما نانويلا نم رصعلا يخرؤبب هانراق ام اذا ايلاع هتفك ليشت « اذه انموي يف

 _ةييراتلا رف ! نس فرمن ال يذلا سوي غور ريافاعر وادا 6« سراكيلاه ا سويسيندو لفصل

 قاعي متلا عراتلا انهو 0 ل
 نم لوالا فلأتي . نيزيمتم نيمسق ىلا مسقت « ريغ ال ًاءزج اله ىوس هنم انلصي مل « ًاءزج 6

 ١١4 ىلا ل1م ةنس نم ة ةدتمملا ةبقحلا ثداوح انيلع صقي « ًاءزج ١٠ه يناثلا مي نيب «ءازجا ٠

 قرطلاو هبواسأو هجهانم نيبتنو «بتاكلا اذه ىلا فرعتنل يفكي ام يرمعل اذه يفو . .م .ف

 ةيلفلا هتردقمو « ةيصخشلا هتاعزنو « ةيرككفلا هلويمو « مخضلا خيراتلا اذه عضو يف ابعبتا يتلا

 . خيراتلا ةباتك اهيلع موقت يتلا لماوعلا نم كلذ ريغو

 وا « قئاقحلا نع يرحتلا يفو يصخشلا ثحبلا يف هلذبي ريبك دهج: يأ هنم عقوتن الأ انيلع
 سفنلا راوغأل ليلحت يأ الو « اهنم ىقتساو اهيلع لاوع يتلا ةيخيراثلا رداصملل ربدتم دقن يأ

 « يفاكلا عالطالا الو « اهنع انثدحي يتلا تاعاملاو صاخشالا نع ثيدحلل ضرعت امدنع ةيرشبلا

 هنيبف . ةيرشبلا تاعمتجلا روطت اهل عضم يتلا ءىدابملاو خيراتلا لماوع ىلع «ايلمع الو ايرظن ال
 ىلا ًالصا رقتفي وهف « ةبحانلا هذه نم عساش ناو « ينامورلا بيلوبو « يناتوبلا سذيذيقوت نيبو

 ًاليدب هيف نوكي دق ام هصقني مك « بترجلا يركسعلا دئاقلا ةحنحو يسايسلا لجرلا ةيبرت

 وبف . ابي اودلحت يتلا تافصلل قيسعلا مهفتلاو « فلسلا رثآ يف ةللحلا ةديدسلا ةرظنلا : اهنع
 هديوزت باي نم ءىراقلل ةحوصن ةمدخ مدقي نا « نيخرؤملا ضعب نم هقبس نم اهبشت < بغرب

 فنرا وه عم رمثملاو خير ءاتلا لع يف ديفملاف » . هل هماسيو لمعلل هئيهي نا نود ةحمحص ةبقالخأب

 ريخو هريخل اهب ءادتقألا هيلع بجي يتلا ةحلاصلا لاثمالا لك « خماش ءانب ةقق ىلع هنأكو ءرملاىرب
 ابحيتافم نم « ةلثمالا هذه يف « راعلاو يزخلا "رح نا هنأش نم ام لك بنجتي نا هيلع اك «هنطو

 حوتفل خترأ يذلا بيلوب عبطلاب انعلاطي نفلا اذه يف هوقبس نيذلا نيخرؤملا نيبف . « اهقلاغم ىلا

 « هتاذ نآلا يف انيذؤي اك انيلع قشيو . طسوتملا رحبلا ضوح لوح ةعقاولا راطقالا يف نامورلا
 نود « نامورلا ةاورلا ضعب عم « ةدحاو ةبسن ىلع « هيلع رثع يذلا نينا يف « هلمعتسي نا

 اهب جلاع يتلا ةيركفلا ةردقملاو « اهب قاثيتسالاو هرداصم عمج نم : بيلوي هب قتوفت ام نيتي نا
 ا در م اوما ا سم 3 نا 6 « اهيلع لّوع يتلا لوصالا

 | ميفب ًاريثك متي ال هنأكو هيلع ودبي هنأ ىتح « نكدتو ةلظسكات ةقذ سوق انو فاطم

 . هيدي نيب يذلا

 3ع



 علطضي يتلا ةمهملا عاستا نا ذا « ةبن وا دصق ءوس نع سيلف «طلغو "طتتش” ام اذا « وهف
 طالغالاف . ةعرسب لمعلا ىلع همئرب كلذلك «هينيع بصن هعضو يذلا يخيراتلا ىدملا ةباحربو «اهب
 لئاضفلا هذه نم يمصلا يف يه يتلا ةهازتلا هذه « هتهازن ءيشب نهوت ال هماق ىش اهي ىتذنت يتلا
 « لصالا يناودبلا نطاوملا اذهف . دبجلا يموقلا ثادتلا اذه هرظن يف 4 لكشت يتلا ةيماسلا
 هنم غلب « هالص تلواحو ينامورلا حتفلا تمواق ةقطنم يف رونلا ىأر يذلا < دتحلا "يلاغلاو

 اهل تبدن يتلا ةمبملل يبح "نا امإف » : لوقي حار ثيحب هذجاونب اهيلع دشلاو هتينامورب كسمتلا
 ةرّبخلا ةغملبلا تاظعلا هذه, ”ىنغو "ءاقنو ةمظع :امور تقاف ةلود نم ام امأو « ينرمعي يسفن
 كلاقيو « امورل امود ركربملا فقوم فوقولا نم ز"رحتي هنكلو . « ديدملا اهخيرأت اهب شحم يتلا

 نع هتاباتك « كلذك . اهيلع ًارطخ رثكألا وا ءادلألا اهموصخ دض ءاضغبلاو دقحلا لمح نع
 فقوم اهنم فقي وهف . نغض وا دقح يأب ىذنّت ال « اهبعضو يتلا ةيبعشلا تابارطضالاو لقالقلا
 هسفن كرحتتو ام رمأل زتبي دق . امورل هلمحي يذلا ءالولا عم هنم اقايسنا «بجاشلا « مئثاللا
 لب « رومألا مهفب هنم ةبغر سيل « هركلاو ضغبلا نع عروتي هنا الإ . هوحن باجعالا ةفطاعب
 . ةفصّن نمو لادتعا نم هب فرع امل ًاقاسنا

 يذلا فاطلتسالاو ضبانلا فاطعنالا اهماوق ةينطو يهو « هل فعْسم' ريش هتيلطو تناكو

 . اهبف رمالاب اوضبت نيذلا "امور تالاجر ريدقتؤ « ةمساحلا ةيخيراتلا بقّحلا ريدقت ىلع هلمحي :
 لعجي يذلا لعبيناه بورح انيلع صقي حورب امدنع هردص يف فطاوعلا هذه شيجت ام دشاو
 ةأفاكم « رفظملا رصنلا ًاريغبا لبقأ نا ىلا « داجمالاو تاليولا اهيف بقاعتت ةينطو ةمحلم اهنم
 ةيحضتلا هذهو « اهردص ىلع تمشج يتلا ةنحلا هذه يف اهتأ ىلع تلجت يتلا ةينطولا حورلا هذه
 « رّبكلاو ةزعلاو سفنلا يف ءابالا اذهو «باسح امنود ةلودلا اهب دوجت ميركلا يخسلا لذبلاو
 دبتسا « يذلا ةلآلا مارتحاو « ءاوسلا ىلع نامورلا دارفاو بعشلا اهب ىلحتي قالخالا مراكمو
 نادقفل ديدشلا للا هارن « ةرّفَتُم ةلم تاظع يف قلطني نا نم الدبف . سوفنلاب
 ةلثمالا هذه ةلمصالا اهروذج نع فشككي حارو « ميركلا فلسلا اهب فرع' يتلا لئاضفلا هذه
 ولحي نيذلا نامورلا ءالؤه لضفب « اذكهو . اهيف لسرتسي يتلا ظعاوملا هذهبو انل اهبرضي يتلا
 يا لعفلاب هنوكي نا نكمي امم « ةينامور دشأ » مهنا ريبوربال مهيف لاق نيذلاو < مهخيرات انل
 نم مغرلاب هنا « طق بيرغ نم سيلف . ةمظعلاو لالجلا هؤلم امورأ اخيرات انماما عضي « ناسنإ
 لالمناب مسي هنا املاط « هنم ىلوالا ةلحرملا يف هلقأ - يروبجلا ماظنلاب « لوصوملا هقلعت
 دامعالا نكمي يتلا لماوعلا نم لماع سطسغوا هيف ىري - ةريخالا ةلجرملا يف هيف قالخالا

 لياتروك هيلع دمتعد نا طق برغتسم سيل كلذك . هل ضبن يذلا ماعلا حالصالا ةيلمع يف اهيلع
 ابمسر ىتلا ةعيدنلا ةروصلا هذه ولجل « نامورلا يشرؤم نم هريغ نيريثك ىلع دمتعا ام ًاضيا

 : نييئامهورلاو امور نع

 ةوق نم هنف يف ام ىلع ةميدقلا امور طوقس دعب « ظفاحي نا فلؤملا عاطتسا دقف لعفلابو

144+ 



 ةقدو ةفهرملا ةيساسحلانيب هيف عمجلكشد هصصق انل يوزب نا نكت امل الإو « قيوشتلاو ءارغالا
 عنصتلا نع « هسفن تقولا يف اًبكنتم « ةيبذاجو ةيومح نم اهيف ام ىلع ةظفاحلا عم فصولا

 اهقورف اهنم لكل «ةعونتم هصوخشف كلذ عمو «ةلماك تايصخش انل ممري هارن اماق . فلكتلاو

 اهب رعشن نأن ود اعارس انماما رمتف«اهضرعي يتلاثادحالا يف هاستو رادقأ ىلع هكرحتت « ةزيمملا
 هذه يف اهسفنب ف”رعت صوخشلا هذهو . رظنلا اهيلا تفلت يهف كلذ عمو « ابتكر ح نيبتن نا وأ

 لهأ قوذ مدصت ثيح ةرفولاو ةرثكلا نم يهو « مهتنسلأ ىلع اهعضي يتلا ثيداحألاو بطخلا
 ةباطخلا نيرامت ءاغلاب ةيميلعتلا جهانملا نم ففخت نا ةثيدحلا ةيبرتلا جمارب تأر اذلو « رممعلا اذه

 ديتسا اينم يتلاو « (0د»1:مرومو ةنونعملا ةعومجم ا يف اهنمةيبط ةفئاط ىرن ىقلا ةينيتاللا ةغللا جابنم يف

 ذا < ةيخيرات ةميق لك نم « كلذ عم ولخت بطخلا هذهو . ةيجذومنلا تاظوفحلا جهانملا وعضاو

 ىلع«ديعب نم ولو“اهيف راس دقو“اهتباتك داعأ وأ هسفنب وه اهبتك «فمل تيتلايخ جبسن نم اهنأ
 نم رثكا امهم ةعاصنو ةلازج- « ريثكب نورشيش نود ناك ناو « هلاونم ىلع جسنو نورشيش جبن

 عوني نا مدقلا امور خيراتل ًاريثك سمختملا خرؤملا اذه عاطتسا دقو .ةيظفللا تانسح ا لابعتسا

 باحلإ نم نككم ام ةنابالاو ءاحيالا ةوق نم اهل «ربكا ةيريبعت ةوق هترابع ىلع يفضي ثسحب هنف

 . هدعب تءاج يتلا لايجألا نم ديدعلا لامخ

 يذلا ليجرف : ربكالا رصعلا رعاش «ةرسآلا هتغالبو هريثأت ةدش يف ةوق ”هازبو 1

 هيلاوم نم اضيا وبف . ءارعشلا ةمخأ هتساحب بحلأو هلاقع نم رعشلا قلطإ كتمت دشل |
 تعزن . اهلئاضف وممو امور ةمظعب «فيل تمت رارغ ىلع ذخأو « بلألا لبق ام ابلاغ ةعطاقم
 . هسفن هرارق يف ًايفير يقبف « نكما ام ةنيدملا طيح نع داعتبالاو فيرلا يف شيعلل ًامود هسفن

 « امورا هبح نع « لاطبالاو لاجرلا ماظع تبنم « ةيرثلا ضرألا هذه « ايلاطيال هبح "لقي لو
 « يفخلا « يجشلا « ينوكلا ديشنلا اذ مه مم ىلك بوذ يف اهتيجس ىلع ةرعاشلا هسفن بكسف

 . هسفن راوغا نم انملع ملطي

 ,«ةينيتالو ةيناثوي «ةقرطعم' ةيفسلفو ةيبدأ ةفاقث وتنام ةنيدم ةيحاض نميورقلا اذهل مت دقو
 ءاذغلاو ءالاب ةفاقثلا هذه دهعثي رمتسا هنا انل دكويف حورب امدنع ولغي هلاخت الو . ءاوسلا ىلع
 ىلا رثأت يذلا ماوقلاو ةينبلا لمحنلا « فيرظلاو قبللا « "نتفملا « نانفلا رعاشلا اذهو . لوصوملا

 ' ىلع امود لمع ©« .8:بعمانونمو ةيئاعرلا هدئاصق ةءارق نم ودب اك « ستيرك وشب « ديعب دح

 كلذ عمو « ةذاينإلا ةدلاخلا هتمجلم ةلصاوتم تاوئس رشع دبعت دقف . اهذحشو هتحنرق لقص

 وه هتفسلف تعضخ . اهفالتإو اهقارحاب رمأف « ةامحلاب ةقيلخ ريغ اهنا 4 رضتحي وهو « هل ثدبت
 يف هارن « يئاعرلا هرعش نم هتامسق فشتسن يذلا يروقسالا فوسلمفلا اذهو . روطتلل رختآلا

 رارساىلا ذافنلا عاطتسا نم أاظوظحم أ ديعس ب'وتطي' » .طمهونوو جهوجنونمو «ةمعارزلا هدئاصقد
 «ةدلاخلا هتمحلم يف «ذخأي هارن .« محرب ال يذلا ردقلا نم فوخلا هبمدق ثحت ءىطوو «ةعببطلا

 هراثآ نم رثأ لكف . ةيقاورلا نيبو ةيروغائيفلا نيب « ةيواستم ةبسن ىلعو « نيميظع نفو ةردقب

 فقل



 . اهؤرمتسيو اهلثمتي « ريدتب اهيلع لبقأ يتلا تاءارقلاو تاملاطملا عون نعانل فشكي ةيركفلا

 مع يف هتاموظنمو سدويزه ةءارق هتمزالم نم ةيعارزلا هدئاصقل ىلوالا ةركتفلا مهلتسا دقف

 معني نم . ةعارزلا نع .نروراف هبتك ام أرق نا دعب الا ريخالا ابعضو يف روابتت لو « كلفلا

 راثآ نم « هريخ هغلب وا هب لصتا ام لك نم ادي هل ذختا رعاشلا نا ري « ةذابنإلا يف الم رظنلا
 عباطلا اذهو . ةينامورلا رثآلا ءاماع نم هيرصاعم ىلا سوريموه ذنم « ةيركفلا مدقتلا خيراتلا
 هل تاكو نامورلاو نانوبلا باد نم ةيغانتم ةفلإ ىوس سيل ةذاينالا يف زربي يذلا يعوسوملا
 ؛ اغيلب ًاريبعت تناك ذا « رهدلا دولخ ةدلاخلا ةمحلملا هذه هتباصا يذلا حاجنلا يف ريبك لضف
 . مدقلا خيراتلا نْيَسْمل ىلع اهّرد ديضن رثانت يتلا ةيركفلا عئاورلا هذه اليمج ءاقل و

 . باتكلل ةلوصوم ةرشع نم هل تّنمت تلا ةيباتكلا ةفاقثلا هذه هض'رت' ل ليجرف نا ريغ
 هذه ةقشقش نع ىماحتي نا فرع دقف « بناجلا نيلو « ةثامد » نم هنع فرع امم مغرلابق

 مالحألل مالستسا نم هنع فرع ام لحي لف « كلذ عمو .هرصع يف اهجسجع عفترا يتلا تالداجلا

 ولو ىتح. « هرصع لاجر تافرصتو ةسايسلا نوؤش نم هلوح ىرمي امب ماههالا نود « ةلوسعملا
 ةرداصم رمأ « ًاريثك هّمهو هقلقأ نادعب «اليبس كلذ ىلا عاطتسا امل ةيلكلاب ابلهاجتي نا ءاش
 عجر يه هدئاصق مظعمو . ةيعارزلا هدئاصق مظنل اعطقنم هبف ناك يذلا تفولا يف هكالمأ
 ىدحا يف وه ابف .امور خيرات اهب جام يتلا ةزرابلا ثادحالا ىدصو « هئامز ثادحا ىدص

 نيب « سيدنرب ةنيدم يف « نيح ىلا ولو « هقيقحت نكمأ يذلا مالسلا ينغي ةيئاعرلا هدئاصق
 نايفاتكوا هلذب يذلا رودبملا دهجلا ةيعارزلا هدئاصق ىدحا يف ىنغ اك «نايفاتكواو سؤينوطنا
 « هذاينإلا يفو . فيرلا ةايح اهماوق ةنيكر سسأ ىلع « ةيبدألاو ةيعارزلا ايلاطيا ةناكم زيكرتل
 « ابققح يتلا رغلا يتآملا قيرط نعو « اوربغ نيذلا هفالسأ قيرط نع سطسغوا طبرب هارت
 هرارسأ »66 هنيأل فشتكي حارف «هبلو هلقع عامج هيلع كلم يذلا خيراتلا اذه امور خيراتب
 مظعلا روطتلا انل مسريو هدجميو خيراتلا اذه مّتظعي حار اك « بالخ « رحاس بولساب ةنونكملا
 اذكمهو . ”دّرت' ال ةحماج ةدارإ « اهل هتردق امل ًاقفو « هبابسأب « ءدبلا ذنم « امور تذخأ يذلا
 اذاو.باذعلا سطسغوا ىناما تغدغد يتلا ةعوضوملا ةطخلا اقفو«أركاب سطسغوأل بزحنب هارن
 وا ةّسخلك نع بكنتي نا «كلذ عم فرع دقف «يماستلا اذه لثمب هتلاسر نع حفاني حار ام
 « سطسغوا نم عزاو يأ نود هسفن نم عفادب كلذ لك , ىوهلا وا ضرغلا عم ليمي وا « ةءاند
 اذهب ىلجتت يتلا ةمظعلا هذه, ايس الو «هبلا ةرداصملا هكالمأ ةداعإل ةّنملاو ركشلا لماعب ًاعوفدم
 دقف «ًاعوفدم ناك لمجرف نا بهو . ةيروطاربمالل اهنمؤي نا فرع يذلا ماظنلا اذهو مالسلا

 . ةيماسلا رعاشملاو سيساحألا لبن نم يتوأ امب ًاريثك ىلاعتي فيك فرع

 ام اذاف . ةريثملا ةعورلاو لالحلا رحسلا نم هيف ام هيلع تفضأو هرعش تعبط ةزيملا هذه

 ذا « اعدبم ًارعاش طق نكي م ليجرف نا ىرن «« عدبم » ةماكل قاقتشالا ىنملا دنعانفقو
 ىلعو « هافشلا ىلع ةمسبلا ريثت ةدقعم ةيصخش «هنبإ» سبلأ دقف . ةقالخلا ةيرعاشلا هصقنت تناك
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 « ءاكذلا ةدح نم هل مت امم مغرلابو . بببملا ريتبوج ةيصخش « هماق قش نم اضيا تزرب « اذه

 سيساحأ ىلا هتادهاشمو هتاءارق هتفطاع لوحت ملام سوفنلايف فطاوعلا كرحي نانم زجعأ وبف

 يهو « ردن ام الإ ةزراب ةروصب هسفن جلاوخ رابظإ نع ”يبحلا هعبط هعنم دقو . ةضبان ةمح

 نا فرع ام اذاف . ةبوبشم ةفطاع اهنم رثكأ نزحلا نم ةياحس اهيوشت نانحلاو ةعدلا نم جلاوخ
 .ناسنالا دصرتتيتلا باصوالاو يرشلاس وبلا ماماو توملاةبهر مامأف«جوألا ىلا هفطاوعب ومسي
 لكف . ةذاينإلا ةدلاخلا هتمحلم ايس الو مظعلا يبدالا هرثا هثدحأ يذلا ىدصلا يوّدب' اذهبو
 يف ةغيلب ةظعوم « نيئسلا ”ركو رهدلا عم « ةمحلملا هذه لالظ يف « ودبي « اهيف ينامور ءيش

 . نطولا بحو ةينطولا

 . حاورالا بيذهتو لوقعلا لقص ةبلمع يف ناوئص لب ال « ىراهر اسرف ةذايلالاو ةذاينالاف
 ىربكلا ابتمبق ىلع ىح ةداهش ركابلا لقنلا اذه يفو « ةينانوملا ىلا لقنت' نا بحع نم سيلف

 اهيف ام اومسرتي ناو « اهاونم ىلع امود اوجبني نا ىمادقلا ءارعشلا لواحف . ةيماسلا اهتلزامو
 عوشخلا ماما مشاخلا ةفقو اهلايح نوفقي مبسفنأ نوبحبسملا مه اهف . ةيوفعو رعشلا يف ةلاصأ نم
 ثعبي ينيد راقو نم هب ىلحت امو « ينثولا رعاشلا اذه دنع سفنلا راوغأ نم تعش يتلا ىوقتلاو

 ةبوصخنم هيف نوسنأب امل مهلملا رعاشلا اذهبنيبجعملا ددع موي لك دادزب لازب الو. لمأتلا لعسفنلا
 يف ةايحلاب ضبني ام لك ىلع فوغش بدحو « يرهاظ نصرتو يناسنا فاطعنا نمو « ةفطاعلا
 . ةيناسنالا مقلاب زازتعالاو سفنلا يف ريككلا ثعبت يتلا ةرماعلا ةيرعشلا تاببالا هذبيو « ةعببطلا

 كلما همظن يف هنا الإ « ةيرعش ”ةلزنم هنود ودبي هسفن سوتاروهو

 راظنألل زربت نا « هذه ةلاحلاو « بجع الف .لمج.رف نم ةيرعشلا ةعانصلل 1
 «روعشلا ضايف « ةفطاعلا بوبشم وبف . رعبثلا ضرق ىلع ةبعاولا هتردق

 ةديصقلا يف ايس ال لايخلا ببتلم « ةيركسملا سطسغوأ داجأب ينغتلل سمحتم < هريبعت يف قداص
 يقالخألاو ينيدلا حالصالل عيملا ةجهب نع اريبعت ةين'رقلا ةنسلاب تالافتحالا ةبسانمب اهمظن يتلا
 هتيرح هيلا تديعأ قيقر نبا وه . ديدملا هرمعو ضيرعلا هكلم سطسغوا هل دّنِج يذلا
 ةكللتق شج يف ةيلاع ةبتر ىلا « نانوملا يف مدخي وهو < ةفدص قارو شيجلا لخدو « بسلسلا

 نوصي فيك فرع دقو « مالآو تاقشم نم ىناع ام ىناع نا دعب هترهش تراط مث « رصبق

 ىعتءاج ةيروقببألا نم اعون هسفنل تحن دقو . ليج.رف هقيدص اهل ملستسا يتلا ةفطاعلا نم هسفن
 ةريصملا دافن نم ءيش ىلع ةققرلا ةفرتملا ةذللاو « ةمعانلا ةيساسحلا هذه نم احتزم : هاوه

 هذه كباشت يف هتّيدرف ىلع ظفاحي نأ اهعم فرع يتلا ةقابللاو « هسفن نم ىتح رخاسلا مهنلاو
 هتارسم ءاضرإ نيب ًاطسو ًافقوم فقي نا فرع ذا «رصعلا ةامح بيبالتب تذغأ يتلا تارابتلا
 هريصن مركل اهب نيدملا « هتراد يف همايأ غرفي « اهبف شيعلا نتافمو ةنيدملا رحس نع داعتبالاو
 ناكو . رّبكلاو ءالعتسالا نم هناصو يككشتلا بهذملا ىلا هدرحت هب هتني لف . هتيحيرأو ينيكم
 هي تدأ ثمحي ةرارحو ةفطاع لك نم تدرحت ةكحح يهو « ةبعاو ةكمح نع هكولس يف ردصي
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 نيبجعملاو نيديرملا نمنيريثكلا عونلا اذه نم ةيلقع ىقلت نأ بجع الف .تاذلا بحو ةرثالا ىلا

 هتءاج اهب عتمتي يتلا ةيمهاآلاف . ءيشلا ضعب ًادراب موملا ودبي هنا الا . ةيرصعلا انتاعمتجم نيب تح
 ةينيتاللا 0 2 دقف . ةيلاملا ةبجولا نم امور ةنيدم ريوطت يف هبعل يذلا رودلا نم

 نيب نارتالاب ثفصتا عئاور ابلكو « ةيرعشلا هلئاسربو هدشانأو هناغأبو ,؟وهنز,مو هيساهأب

 ةيكيسالكلا عئاورلاو ا لشملا ىحنم كلذ يف امحان « بضتقملا هناسو ةضافلا هتحيرق

 نييردنكسالا ءارعشلا نم وأ ىمادقلا نيتاللا ءارعش نم ًاريثك "بعلا نود ع ابنع 0 يتلا
 . نيقلذحتملا

 :لاثمأ«ةيركفلا مهراثآ انتلصو نم «سطسغوأل نيرصاعملا ءارعشلا رثكأ «أريثك هب رثأت دقو
 مهمفصن") اذا اريبك افيح مهي لزننو ًاريثك مههاظن اننا يفكش الو.ديفواو «سريبوربو «لوبيت
 ةقرلاب مرعش زاتما دقف . هلاونم ىلع اوراسو هجبن اوجه « سوبتاروهل نيرهام نيدلقم نم رثكأب
 « ةحلمتسملا ةتكنلاو «منجملا لابخلاوةفهرملا ةيساسحلا هذهبو ةبوشملا ةفطاعلاب زاتما 5 ةلازخلاو

 نم ةحسم ًاروطو « حرفلا ةرات اهولعي يتلا ةنيفدلا سفنلا جلاوخ نع ريبعتلا يف ةينفلا مهتردقمبو

 «سطسغوا بلق ىلعةزيزعلا تاعوضوملا «مهنيب لوبيت ءانثتساب «اوجلاع دقف .يكابلا يكاشلا آلا

 قيقر فيقث « ماز « ”يويند عمتجم انمامأ زدبب مهرعش ةعلاطم نمو . ةيفيد مأ تناك ةينطو
 : مايو ةقاثألا هبدأ يفو « نا هقلأت يف غلب

 ةدلب يف وهو هسفن يف ًاديدش .:رامرزحلا زح نا دعب ديفوأ هنم جرخ يذلا عمتجلا وه اذه

 هيفثي رمأ سطسغوا ناك ثيح « بونادلا ربب بصم نم بونجلا ىلا ( مويلا ازاتسنوك ) يموت
 يف ينيتاللا بدالا نا ىرن اذككهو . روطاربمالا ةناطب اهتربد ةرماؤم يف كرتشا نا دعب هداعبإو
 . ةيبدالا تانولاصلا عباطب مستي ذخا ةيروطاربمالا امور

 ابعضو يتلا ةطخلا يق زرابلاهرود «بدالا, ةوسا «رخآآلا وه بعلي نا نفلا ىلع ناك

 وبف .دح دعبا ىلا هئم ةدافالا ىلع صرحو « ةيروطاربمالاب ضوبنلل سطسغوا

 : هباتك ىلع داتعالا نراكمالا يف . « رمرملا نم ةنيدم ملسو نبللا نم ةليدم ٍلصت هناب حمجبلب

 خلابملاو « اهممر وا « اهديش يتلا ةمخضلا حورصلاو ينابملا نم ةليوط ةمئاق مظننل « محلا روما»

 . يناملا هذه نم رخآ ددع ءاشنإ وا ممرتل صلخلا هئاقدصا ضعب وا هترسا دارفا اهب عربت يتلا
 لاغشالا ريزو ةلزنمب هدنع ناك « هربص دعب ايف مبصا يذلا اًميرغأ « داهجلا يف لوالا هقيفر نا
 نم تلعجف « ةيمهالا يف'ةياغ تناك امور يف اهديش يتلا ةديدعلا تاءاشنالاف . ريمعتلا وأ ةماعلا
 نم محلا ىلع او بقاعت نيذلا ةرطابالا لك حار مث « ديدجلا دبعلا ةمظعب قيلت ةمحاع ةئيدملا هذه
 دوبجلا اذه يفف . ىلوالا اهملاعم نم. ريثكلا لادبتساو اهنييزتو اهلسحت يف نوسفانتي « هدعب
 «ةليوط هب لمعلا رمتسا يذلاو «هب ذخأ نم لوا هسفن رصبق سوبلوي ناك يذلا لوصوملا ينارمعلا
 ال ثيح « انورق اهي ذخالا رمتسا يتلا تاقلحلا ةسلس يف ةليوط ةقلح سطسغوا كلم' ناك
 . سطسغوا رصع نع ثيدحلا ضرعم يف نحنو لضفلا اذهب انه هيونتلا نع يضاغتلا زوجي

 يمسرلا نفلا
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 ايس الو 4 ةرتفلا هذه راثآ ضعب نا ذا « كلذ سكب رمالا ناكف ؛ شقنلاو ثحنلا يف اما
 صخالا ىلعو سطسغوا ليثامت اهب تنادزا يتلا كلت وا « مالسلا لك » نيزت يتلا شوقنلا كلت

 تءاج دقف < امور ةئيدم نم ةبرقم ىلع « اتروب ايرب يف ايفبل هتجوز:رصق يف اهنم تماق يتلا كلت
 ةحيتفتم تءاج اك « روطاربمالا اهجبننا يتلا ةيراضحلاو ةيفاقثلا ةسايسلا عم امامت ةمجسنم اهلك
 ةجرد لاجملا اذه يف « امور غولب نع دعب متت ال شئاقنلا هذه نا الا . رصعلا بدا حور عم آمايت

 ةينفلا اهملاعم يف ةيقيرغإ يه راثآلا هذهو . يقاذلا ءافتكالاو زوربلا اهعم عيطتست لالقتسالا نم

 قيرغالانينائفلا دوجو وه ًادجب طبسب ديحو ببسل «اهزاخجناو اهعنص ةقيرط يف ةيقيرغا يه اك
 نم الفغ راثآلا هذه ءاقب نا ذا « ليبقلا اذه نم ىلعملا حدقلا اهف محلو < كاذ ذا امور يف ةدثكب
 «اوسيق ام اذا «عضاوتملا يعاتجالا مبعضو ىلعةحارص لدي امنا « اهعنص اونوت نيذلا نينانفلا ءامسا

 ىلع طق بعصلا نم نكي ملف . اهحارو ةيبدالا تاودنلا حور اوناك نيذلا ءابدالاب « ةيحانلا هذه نم

 يف مهوهجويو « عوضوملاب مهودبقي نا دعب « هيف نوبغري ام « ءالؤل اوحوي نا « رمالا ءايلوا

 . نوبغري يتلا ةهجولا هزيحتو هزاجنا
 ام كلذ لك « ةدرجملا ةقيقحلا وحنو ةسقاولا وحن ةرهاظ ةعزن ةبنفلا رثآلا هذه ىلع ودبتو

 ىلاو « يلوطيلا ديرجتلا ىلا ةعزن اهيلع ودبي كلذك . ةينامورلا ديلاقتلا قدصا عم مجسني
 ٌةمدخ يف امه نيتينفلا نيتعزنلا نا ريغ . ضيا دملاقتلا هذه عم اماجسنا ةيجولوثملا ةيزمرلا
 ديدجلا ماظنلا ىلع ةرطيسملا حورال اقفو «اعم نالوؤتو «ةينيد ما تناك ةيكلم «ةينطولا رعاشملا

 يرعب الا ةقبقحلا مدصي ال سطسغوا لاثمتف . اهمحدو ىرخالا ةيوقت ىلا ةدحاولا لوؤت ثمحي

 ليصافت انيب « نانويلا لاطبا مزال يذلا لماكلا يرعلا نم ةيقابلا راثآلا رخنآ وهو « نيلجرلا
 امب مغرلاب « لاثمتلا ةمابف . اهعنص تمزال يتلا ةيلكلا ةقدلا يدبتأو يلك حوضوب روظت ةغوتلا

 ددشتلاو «هبشلا تامسق ىلع « كلذ مم « ظفاحت نا تعاطتسا « ةعنطصملا ةيلاثملا نم اهبلع ودبي

 يتلا ةئداحلا ةبابملا هذهبو «راقولاب ضيفت يتلا ةرظنلا يف احضاو زربي راقولاو ةباهملا ىلع ظافحلا يف
 ابننال ؛ ىرخالا يه راقولا هذه تارسف زربت ةرفانلا عردلا موسرف . ةفقولا نم فشتست'

 ةيمام ةروصب ينامورلا معلا « نييثرافلا كولم دحا ةداعإ وه « امخيرات اثدح نهذلا يف رضحتست

 ىلع « يروبمجلا دمعلا رخاوا يف « ةينامور ةقرفب تلزن ةميزه رثا ودعلا هيلع ىلوتسا نا دعب

 . مالسلا لكيه يف ناكم لك نم ائعلاطت ةيزاجلا زرومرلاو . ةيروطاربمالل ةيقرشلا دودحلا
 : رخآ ًانضرات ًاثداح اضيا يه مت“ لكيلا اذه زيرفا نم انبلا تلصو يتلا ةعطقتملا ءازجالاف

 سطسفوا ةلئاعو «ةاضقو نيفظومو «ماكحو خوبشنم ينامورلا بعشلا ةرهمج نم دشاح بكوم
 بايغ دعب « ًارفظم هعوجر دنع « ةحلآلل ركشلا ميدقتل ةريبك ةريسم يف روطاربمالا نوقفاري
 ةركفلا ءيشب سمت ال فقاوملاو هوجولاو سبالملا لالخ نم عشت يتلا ةبعقاولاف .امور نع ليوط
 ىلا طنت يتلا ىلوالا ةرطاخلان ا ذا «روطاربمالا لوح. اهرسساب ةنيدملا فافتلا يهو الا ةيساسالا
 * <: ركشلا مدقت وه ينيد لمعب مابقلا يه دهاشملا نهذ

 « ةعركلا ةراححلا سفنب ةلثمملا ةئيمثلا فحتلا هذهم ةمشفلا شوقنلا هذه نراقن نا انب نسيحيو
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 تاحنلا دبب «سطسغوا ةامح يف « كش الو « شقن' يذلا « انيمف رجح » : ب فورعملا رجحلاك
 نود وهو - « اسنرف رجح » ب فورعملا رخآلا مركلا رجحلاو .سذيروقسويذ لصالا يوبسألا

 سيل « هشقنو هرفح خيرات لوس نوخرؤملا فلتخا يذلاو  ةينفلا ةبجولا نم « ةلزنم لوالا
 ينيلهلا نفلا يحو نم 6« كش نودب يه « ةينفلا فحتلا هذهو .سطسغوا توم نع ًاريثك ديعبب

 هئلأت ةركف :ثعب ىلع اهيف نانفلا ددش ذا « ةلالسلا ةثارولا ةّركف هدبيأتل « رشابملا هماشإو

 . هريرس ىلع ىجسم ريما ةروص سيراب رجح يفو . روطاربمالا

 نرا وه ربكألا امه ذا « ريبك ظفحت اهيلع ودبيف ةعساو ةراّظن نم هجنت يتلا شوقنلا اما
 نم اهلك نأب يتأرال يحوت ناو « ةينامورلا ةمظعلا عم امجسنم يروطاربمالا لالجلا زربت“
 للختت تاعوفوملا هذهو . ركشلاب اهوحن مدقتلا رشا ىلع بجوت اذلو « اهعنصو ةهغآلا ةئيشم

 « نيبنامور ريغ نوتاحم اهبف بكسي ىرا رظتنملا نم سيلف . نيينامورلا نفلاو بدالا «ةرثكب

 لبق ام ايلاغ ةعطاقم هيبشت نا . هدئاصق يف « الثم ليجرف اهبككس يتلا عوشخلاو ىوقتلا حور

 « ةرمضم' ةركف لك نم ًاولخ ناكولو ىتح « عوضخلا نع فلتخي رغنآ ءيث وه امورب بلألا
 مهفتلاو ةنورملا 0 تايلطلا هذه ذيفنتب نونانفلا ءالؤه ماق دققف . يبلغلا قرشلل

 هذهب نوقيلخلا ةثآ مهنأ ىلعو « ةينف ةراهم نم اوتوأ ام ىلع لبلد اهيف يذلا يجولوكيسلا
 1 00 ) ةيكسالكلا مهتبجنأ نيذلا نينانفلا ءالؤه نم تاقلحلا ةلوصومل !ةلسلسلا

 ةماعلا عاضوالاو فورظلا -؟

 يبتني نا عدب الف «بادآلل عيدبلا راهدزالا اذه لثم لبتسا يروطاربمالا دهعلا ناك اذاف
 . يفقنتو ةهرب ىقترملا ةورذف . انفرع يقلا ةمعابتإلا ةيكيسالكلا هذه لثب سطسغوا رصع
 جرح الف «نورين ةيقيطنامور نع مككتلا ةثراوتملا ديلاقتلا نم ناك اذاف . اهناكم رمسنت ال ةايحلاف
 ريغ . سونايرده دبع يف ءارولا ىلا ةعجرو ساكتنا ةكرح نع «هذه ةلاحلاو « ثدحتلا نم طق
 تاعزنلا هذه ىلعو « تاذلاب امور ىلع « ودبي ام ىلع « هقيبطت حصي فينصتلا نم عونلا اذه نا

 ًاقفو « انمزات لكش ىلع اهجئاتن يف تسيل ةلجسملا جئاتنلاف . ابعيجشت ىلع ةلودلا تلمع يتلا
 . ةقيضلا ةيرظنلا هذهب ذخالا « سطسغوا دبع يف مئاقلا عضولل

 ردصتل نكت ' اهسيلت يتلا رهاظملاو «ابعاتجاو ايفارغج بحربو مسني حار يراضحلا رايتلاف

 .ديبطو يبدا ساساىلع اهّلح اهيلع بترتةيسابس ةلكشم تبجاو يتلاهتناطب نع وأ درف لجرنع

 تدل اهلفتو ؛ ديدج مدب اقدر ل و ديو كاف حر 000007
 ىقبت ذا « لبق يذ نم عسوأ قاطن ىلع « ينامورلا عمتجملا يف ايلعلا 0 شمل

 ١ يتلا ةيبرتلاو . تايالولا يف مئاق «راتخم ببط قيرف مامأ ةعرشتم' اهباوبا '
 ةشايجةفطاع يكذت اي «ةعيفرلا نونفلاو بادآلللمحت يذلا قوذلا اهيف لقصت ةبخنلا هذه اهاقلتت
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 ركحفلا جات لصتي ام لك يف « اهجئاتن قيفوتلاو حاجنلا مزالي مل ناو « اهيدابم نم ةدمتسم
 مييلع ونحتو « هلاجرو هتلَمت دبعتت « هل ةعجشم « معلا ةرصانم يه ةبخنلاهذهو . نفلاو'

 ًابرشم افقوم ركصفلا لاجر نم تفقو دقو «ءاطعلا مركو دوجولا يخس نم لباوب مهرمغتو
 نونفلا تدب ناو « نيدلاو قرعلاو « بسنلاو بسحلا قراوف ىلا رظن (نود ةياعرلاو فطعلاب
 . يغرلا لاحلاو نسحلا تبصلاو « ةعساولا ةرهشلا مهل تنمأف « افطعو ةياعر مهنود « ام اعون

 رسُعو برك يف « هتايح لاوط « يقيذا « ةدعاقلل ءانثتسا هدحو فلؤي 3/م/خد) لامترف

 « لالحلا قزرلا باوبا بتاكلا مامأ حتفنت انبب « ءادجتسالاو فكلا طسب ىلا هراصأ « بّصنو
 ىلع يبدالا مهحاجن دعاسيو « ةرادالا باتكلا نم ريبك ددع لخدبف « هماق قش نم شيعبف

 فوسليفلا بعل دقف . ةيلصنقلا ةبترم مهضعب غلببل يعاتجالا لسلا تاجرد يف ًاعيرس ءاقترالا
 رغصألانيلب نا اك « اينلأ ليفت رب يستمد هع تهارت# انومرت اساس رود اذه اكيدس

 « نيترم ةيلصنقلا نوتنورف لاثو « اينيئثب ةيالول انك اح نيلع

 اذه ةرطابأف . ةفقثملا ةبخنلا هذه نع هسفن لزعي وأ ىأني الأ « اريثك روطاربمالا مهو

 هتلمكو هلاجرل ىعرب ال وأ بدألا قتوذتي ال نممهنيب ًادج نوليلقو «ةانبلا رابك نم مهلك رصعلا

 سوكتنامرج هوخأ انبب «اهمولعو ةغللاب هيقفكريبك خرؤم هسفن سويدواكر وطاربمالاف , ةمرح
 . .4:قاانق لع كماهك سل وس هذ سوتارأ رعاشلا : ةكلفلا دئاصقلا بحاص هفطعب لمش دق

 يذلا سرنايسبسف روطاربمالاو . ارعاشو « ايلفم « ايقيسوم < ةقارذ نكي لأ « هسفن نورينو
 ًاتايحأ تغلب « ةيلاع تابترمو تاصصخم نّبع نم لواوه « موكا هنعنا يخل مهدي
 4114 ماع لمعلا نم يسنرف كرف فلأ ١٠ غلبم يزاوب ام يأ «ةنسلا يف شرت 335 ه6
 « سواايلتنوك وه « ينبتاللا ناببلاو ةباطخلا ذاتسا مدحأ « ةذتاسأل ةلودلا ةنيزخ نم مفدت

 لكدنم تكتبفداذح ةئسلألفدبتسا ااط يذلا هسفن سونايتمودو «ينانوبلا ناببلا ذاتسا رغنآلاو

 مل « ةيقيئاللاو ةيئاويلإب رثثلا نفل تايرابم « ةيقيسوملا تايرابملا بتاج ىلا سسأ « ىتطغم رتس
 . تاونس عبرا لك « يلوتيباكلا ريتبوح فرش ىلع ماقت رعشلل ةارابب تلدبلسا نا ثبلت

 « ةيلاع ةفاقثب زاتما « انانف « (ملاع « ؟ديجم ابتاك هسفن وه ناك يذلا سونايرده روطاربمالاو

 ليزرا كرام فوسلبفلا روطاربمالا فرع' انبب « ةءعوسوم تاعوضوم ةجاعم نم هتنكم

 , ءاعمج ةيرشبلا اضيا لب « بسحف ةيروطاربمالا سل تف"رش يتلا ةقيمعلا « ةناحورلا هتعزنب

 ةفسلفلا وخرؤم حار ©« امور ترفوت يتلاو «ايرهاظةفعسملا فورظلاو عاضوالا هذه لثم يفو

 ةينامورلا ةراضحلا تلعج يتلا بابسالا نع «ديعي دبع لنمو « قحب نولءاستي «نونفلاو بدالاو

 ناك اذاف' . ىرخألا تالاجلا يف يماستلا اذه لثم غلبت ل برحلاو ةسايسلا يف جوألا تغلب ينلا

 مساب « اهب اوواجل يتلا ةيئاطسفمللا ءارآلا هذهو « ةغرافلا ليواقألا هذهي ذخألا ىبأي ملسلا لقعلا

 حئتفت الف . هلبجن لازن ال ارسم كلانه نأب كلذ عم ملستلا نم دب الف « ريمقتلا اذهل اليلعت معلا
 .رسلبلا لككفلا اذه لثم لع ارليلص نكي ةيببسب طيقرج عتررذلا ارلشف :راةركتفلا ئادرا

 كي



 ماظنلا نأ « ةنيابتم رادقأو باسنأ ىلع 4 ورب اولاز امو « اوأر نوريثك
 . رفانتلا اذه نع لوالا لوؤسملا وه « كاذ ذا هب لمع' يذلا يدادبتسالا

 ةيروطاربمالا ىلع مريكفت نورصقب' « ذوذشلا اذه ليلعت نولواحي نولازي الو اواواح نيذلا لكف

 فصتنم يف ركتفلا رارحا ىدل ريبك [حابترا ةقيرطلا هذه تقال ام اذاف . اهدحو ةينامورلا
 .نيرمشعلا نرقلا فصتنم يف « ركفلا رارحا رظن يف ًادج ةرستبم ودبت يهف «رشع عساتلا نرقلا
 نا هجئاتن ضعب نم ناكو « ادبتسم ماظن ناك يروطاربمالا دبعلا يف محلا ماظن نأب هارم ال
 كلذك تباثلا نم . ركفلا لاجم ىلع ترصتقا ولو ىتح « ةحيرص ةضراعم ةيأ مايق نود لوحي
 رظن يف « تارم ةدعلو « ةليوط تارتفلو « نايحالا ضعب يفكسَّلت' يركفلا طغضلا اذه نا
 كلذك . ريقحتلا ةجرد ىتح « ةيشحو « ةظف رهاظم « ركقفلا ةيرحل « دعب ًانزو قي نم لك
 هوجولاب هذخأي فرع' يذلا خيراتلا اذه  خيراتلا لع ثا « ًارخآ سلو « ًاريخا تباثلا نم
 تاطلسلا سجاوه راثأ « موبلا ثيدحلا ملعلا تايضتقمو قفتي ال امب ؟« ضرغلاو ىوهللا عم ريسلاو
 نامورلا خيرات يف باتك قرحي رمأي «هكلم رشاوا يف « سطسغوا انيأر دقف . اهكوكشو ةماعلا
 عم سويراببط روطاربمالا اهتاذ ةلعفلا لعفو . يزوبمجلا دبعلل ةيلاوملا هتعزنب فرع' خرؤم هعضو
 نم هل فقدبتسا امم [اصلختم رحتني نا رطضاو انيحاص يذوأف « هسفن ببسلل « رغلآ خرؤم
 , "رضو ”ىذأ

 . عفترا نكي م نا « يركفلا طغضلا اهيف فخ تارتف دبعلا فرع دقف '« كلذ عمو
 «دادحةنسلأب داقنلا قلس ام اريثكو .نيتكنملا تيكنتو نيئزاحلاب أزهي سونايسبسف روطاربمالاف
 ينبتلاب سويدولك روطاربمالا نبا بذبم « اكينسف , دبعلا اذه ةرطابا نم نيفوتملا كولسو فرصت
 ال ةصق يف « سويدولك روطاربمالا ىلع ةعذال ةيرخسب مبت <« ( نورين ) شرعلا ىلع هتفيلخو
 ذا « ةحلآلا ةكارسشش نم ىنثتسملا يأ « كرم[ ماما مدن نا وثعب هنع ابعضو « ءيش ريبك ينعت
 هناسلل نانعلا فوسليفلا صاقلا اهف قلطأ « ةنيطقي ليحتسي ال دبعلا ثيدحلا فن5 لأ ىرن
 « محلا مامز ةيكلم ةرسا ملتست امدنعو . ملكلا عذاوقب لحارلا روطاربمالا فذقو طيلسلا
 رغآلا فقيي ملف . توعنلا عشبأب محلا يف اهتقباس فذق يف لسرتست « آلثم « ةينوطنالا ةرسآلاك
 . لكب « نوفشكي نوتيوسو تيسات لاثما نوخرؤملا حار لب « لانفوج لمف اي « وجها دح دنع
 . مهتاروعو « نيلحارلا ةرصايقلا ءىواسم « ريبعتلا يف ةيرحو ةحءارص

 يدادبتسالا ماظنلا

 ىلع بابلا حتفي باهرالا د وبع أوسأف 9 هدحو خيراتلا دنع اذه انضارعتسا يف فقن مو
 ززقتت سوفنلا لمحي ام ةءاندلاو ةسخلا نونف نم اوُواج ام اذاف « نيثافنلاو نيماغلا ماما. هبعأر صم
 . ةباطخلا خيرات يف لضفلاب هيونتلل مبلهؤي ام نايبلاو ةغالبلا نينافا نم ضعبلا ىدلف « اهعامسل
 «يناقثلاو يركفلا طاشنلارهاظم عييمجم قلعنت اهنا ذا« بحراو ريثكب اذهنم عسوا يه ةيضقلاف
 رمالا بحاص ةياعرب معنت نا « مواعلاو نفلا يعاطقل ايس الو « تاعاطقلا ضعبل نكمي ثيح
 دب ال ناك . ةمقتنملا هتاوزن نم الو « ةقئاخ وا ةطغاض ةياعر نم اهسفن ىلع ائيش ىشخت نا نود
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 ءارصن نأشب لامترم ناسل ىلع تءاج ةماك « رشع عبارلا سيول صخش ىلا « هجوبل ولاوب نم

 ىلع الاجر قلخي نا سطسغوا ىلع لبس » : هنأب « هيعماسل اماهإ اهاق ينيكم ةلكاش نم ملعلا

 بهذي نا ناكمب ةأرجلا نم كلذك . عارلا باكو فرفاركا فلست عسب ريغ 20 لسير فاك

 ةعاطتساب نأب ديكأتلا ىدل « نورشش ةلكاش ىلع ناك نم ”شك اههم « ةيآلا سكع ىلا ءرملا

 ليجرف رابع نم صاخشا روهظ وا زورب نود الوحي نا نورينو سويراببط لاثم ىلع صاخشا

 « كلفلا ءاملع ىلع وا نيراّتفحلا ىلع لوقلا اذه لثم قالطا ءرملا لواح ام اذاف . مهيلجت عنمو

 لثم هلثم نوكيف « مهروهظب كاذ ذا ملعلا حمسي ناك ام ةبسن ىلع «يعيمطلا خيراتلا ءاماع ىلع وا
 . سمخلا طاشإ وادا وها لابخ ناتي ىل لاما تخلد نم

 «رثكأف رثكا اهداّعاب طق مبيلعجرح ال «ىرخأ ةيرظنب عضولا اذه مبضعي للعي

 اهجلاعيتلا ةيساسآلا ةركفلا دبعت وا عانقالا نم بناج ىلع نوكت نأ ةطيرش

 قوزرعلا نيب مئاقلا توافتلا لوح ثحب »:موسوملا هباتك يف 12+ ©6651همهتب وئسوغ ود تنوكلا

 ةيبوعشلا هتبعل يذلا ريطخلا نأشلا ىلع « صاخ عونب اهملا راشملا ةيرظنلا ددشتو . « ةيرشبلا

 ةرهاظلا هذه هتببس امو < نولو سنج لك نم « اهيلا تايالولا ناكس دفاوت ءارج نم امور يف

 ينامورلا راقولاب تقحلأ امو« امور يف يعاتجإلا دمعصلا ىلع نزاوتلا نادقف نم ةيعاتجالا

 .اهتد'رفوةينامورلا ةراضحلا تعبط يتلا ةزرابلا تامسلا نم راقولا اذه ناك نأ دعب «صاقتنا نم

 نيجبتلا نأب لئاقلا يأرلا ةدشب بحشي < تاراضحلا خيرات لع نأش هنأش « سانجألا لع نا

 ةف . بقانملا نيب دحوي امم رثكأ بئاوشلا نيب عمحي « طوبهلاو رادحتالل ةاعدم ةسسالخلا وأ

 ام دعب هردقنم ًاريثكاوصقتنا يذلاو امور هتدهش يذلا يقلخلاو قرعلا عسوتلا وأ طاسنالا اذه

 تلمح ةشيلهلاف.ائيس وا طاع « عبطلاب «ميش لك نكي ل «ابطسأو توعنلا عشبا نم هب اوقصلأ

 امب اهتلقنو اهعم اهتلمح ىتلا تاتايدلاو تافسلفلا هذهو . ةبمطلا اهدوبجو اهدابج- تارُث ابعم

 وأ ةبستكم « ةيضرع وا ةليصأ قورف نم ابهنبب ام ىلع « ينجأ قرش عباط نم هب تزاما

 ام سيلو . مهرعاشم تقلطاو « مهحئارق تبصخأو « موقلا لوقع « كش الو تنغأ « ةدروتسم

 ىلعو .قاوذالاو سوفنلا اهايح مهنم تدسف مهباتك و مهيركفمو نيتاللا ةفسالف ناىلع طق لدي

 رثأت «ريغ ال« هيلوبا هءانثتساب «مهنم دحاو نم ام نا ةبارغلا نم ءيشب « ىرن مات كلذ سكع

 هثثعب يذلا عوشخلا نع ربعي نا لاوحالا نم لاح ياب لواحالو « لامج نم هيلع توطنا امب

 ىلع هدعاسي نيعمم يااهيف دحي ل « تاذلاب امور ءانثتساب «هسفن نفلاف . اهعامتا بولق يف

 . ثاعبنالاو ديدجتلا

 مذاختا نم مغرلاب نيذلا مالقالا ةلمحو باتكلا نم ًاددع « امو رل م"دق دقف < برغلا اما

 مهويم نع طق اولختي م « ًامككتو ةباتك « مرعاشمو مئارآ نع اوربعيل « ةينيتاللا ةفللا

 ءرملا ردابي نأ طق زئاجلا نم الو قئاللا نم سيل هنا معلا عم « ةيسفنلا مهعزاونو ةصاخلا ةيدرفلا

 . اهيلع مهتظفاحو مهبف ةيميلقالا صئاصخلا رارمتسا « ةءاسالا نم ولخت ال ةروصب « جاتنتسالل

 ةييوعشلا

 1445 ابتيروطاربماو امور ؟



 ةرابم «طابتعا مهيف انضرتفا اذا الا اهميمعت حصي ال «ةيصخش « ةيدرف تاعزن ىدعتي ال رمالاف
 خرؤملا ةغل يف « لبق ام ىلع « نيرصاعملا دحا « فشك دقف . دودمملا ابطمخ انيلع يفخ ةردقو

 ىلع دج. ريسعلا نم « ةجبللا ةيلحم وا ةنمملقإ «ةيوغل تاحلطصمو ريباعت «فمل تبت ينامورلا
 اهعضر يتلا ةيناودسلا ةجبللا هذهل ىتبطم لبجم نم هيلع نحن امل اهنيبتي نا وا اهظحلي نا موبلا ملعلا
 رغصالا نيلب ةرابع وا ليجرف ةرابعيف دجو هنا يعدي طق ادحا رن مو . هتثادح يف فيل- تيت
 لدي ام  ةنيتم جئاشو ةيبونجلا ابلاغ ىلا ارو ةيلامشلا ايلاطيا ىلا هدشت تيسات نا ملعلا عم -
 ةوق نم امورل ناك دقلف . بلألا لبق ايلاغ ةعطاقم « نيبتاكلا نيذه طابترا ىلا « ايوغل ريشي وا
 نا « ذا « اهنوديرب اذاهف . تاصصوصخلا هذه ىلع ءاضقلا هعم تعاطتسا ام صاصتمالاو ليثمتلا
 فارطا عيمج يف « لثمألا هجولا ىلع اهب تماق ةمهمو ةلاسرب «تاذلاب لاجلا اذه يفو ءانه لشفت
 9 ايلاطيا

 نم اوردحنا نيذلا نيتاللا ءابطخلا اهب فرع' يتلا ناسللا ةبارذب عرذتي مهضعب حار دقو
 نا اما . ةعساو ةربش ابيف اوباصا ًاريبك ًاددع « كاذ ذا « امور مهنم تدع دقف . ايلاغ ةعطاقم

 ال « هقحتسي نا نكمي الو « ليلد ىلا دنتسي ال صيخر ءارتفاف «ةمحطس ةرثرثب « اناجم مهيمرن

 طساوا يف هل ثمت ذا « اسنرف يف “ "ل من ةنيدم نم هلصا ردحني يذلا «ريفأ سويتمود»

 يقيرفالا سوبلوي رخآلا الو « نسحلا تيصلاب هيلع ثداع ةباطخلا يف ةيلاع ةناكم لوالا نرقلا

 : هباتك يف تيسات انل مروصي نيذلا ةذتاسالا ءالؤه الو «جنوتناس ةعطاقمىلا ًالصا بسني يذلا
 يذلا ريبأ سوكرامو < دجو دك يذلا سودنوكيس سوبلوي : لاثما « ءابطخلا نع ثيدح »
 هنايبب ربتشاو زاجعالا ىلا زاجيالا عمج يذلاو هنامز يف ةغالبلاو ةباطخلا لثم نم ريخ ناك
 هيخا نباو اكينس ىرن نا ءيش يف واغلا نم سيل كلذك . اعافدناو ةسامح ضيفي يذلا قلطنملا

 اهيواسا لقص يف زيربتلل ًارهاظ ًادبج نالذبي  اينابسا يف < ةبطرق ديلاوم نم امهالكو « نيقول
 لواممن اثيع ذا « نوعدي اك « نابسالا تاقرافم نم يهو « نابعلل زوربلاو رظنلا تفلل ىنايبلا

 لاثما « ةيلاشلا اينابسا ةعطاقم ىلا نيمتنملا ةبتكلا نم مهريغ دنع بولسالا اذه ىلع روثملا
 نيفورعملا ةمتكلا نم قيرفلا اذه ىلع اضيا هقالطإ نكمي لوقلا اذهو . لايترمو سونايلتنوك
 «© رودام هيلوباو « ( مويلا ةئيطئسق ) تريس ةدلب نم نوتنورف لاثما « نييقيرفالا ةيتكلاب

 ءاموريف ةيباطش ةردقموةغالبنمهبفرع ام رمثتسا مهلبب لوألا نا عم« يجاطرقلا سونايلترتو
 ةرابعلاو « ولغلل ًارهاظ اليم امهدنعسنأي نا الا ءرملا عسي الو . اماملالا اهبف نارختالا مقني ل انيب
 <« نرامياو ةرارحي ةيحبسملا نع لضانملا سوناملترت ةسامح اما .بيكرتلا ةلظاعتملا « ءانبلا ةدقعملا
 ليحتست ذا«لئاط انود نارختآلا هانطاوم اهيدبي يتلا ةيغالبلا ةردقملا «ىرخا ةبج نم ءابلباقمف
 « اهب ذخؤي الو اهل هبؤي الةماعلا ماكحالا هذبف . ةلخلحلا ةيزمرلا هذه نم ءيش ىلا « هيلوبا دنع
 ءالؤه نا دقتعي نم سيلف « رمالا نم نكي امبمو . اهيلع ةفشاكلا ءاوضالا هذه طيلست دعب

 غوبنلا هنع حّتتفت يذلا ىلجتلا اذه ىلا ءيشب اوؤاسا « تايالولا نم امور ىلع اودرو نيذلا ةبتككلا
 . هيف ةنماك تاردقو تاقاط نم هل مت امب « ينامورلا
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 «ةيبومش» ةمك هيفخت يذلا نطبملا بجشلا مهف ءيسن' الا انيلع « ةيضقلا مص ىلا لصن يلو
 ةمهتلاو . امور اهتجبتنا يتلا ةيفاقثلا ةسايسلا دض « تاذلاب ةبسانملا هذهيو « انه اهوقلطا يتلا
 قبس يتلا تالايولا هذه ءانبا راحلا باحرتلاب تلبقتسا اهنأ يه تودقانلا اهيلا اههجري يتلا ةحيرصلا
 ايلاع ردقي نا الا « امامت كلذ سكمع ىلع « ءرملا عيطتسي ال . اهترطبس ىلا اهتمشو اهتشودو اه
 ءارآلاو « راكفالاو مولعلا هذهب «ةرارحب يفتحت تحارف امور اهبت زي يتلا ةّمّلُطلا حورلا هذه

 ىلا ؛ سانلا يمل هتبجو يذلا ءادنلا اذهو ؛ جراخلا نم اهيلع درو نم مبعم اهلمح يتلا قاوذالاو
 تنهرب يتلا ةيلباقلا هذهو ءارناك ىوتسم يا ىلعو «اومتنا ةيعاّتجا ةقبط وا سنجوا قرع يا
 نوعلاو « ينيلطا قرش اهب تظفتحا يتلا ةوافحلا هذهو ؛ ابلثتو تارئؤملا هذه باعيتسا يف ابنع
 لحارملا عطق ىلع هتدعاسف ةراضحلا بكر نع « كاذ ذا <« فلختملا برغلل هتلذب يذلا رتزؤملا
 ابتققح يتلا لئاضفلا لثما اهتأ ىلع ىلجتت « هلك اذه يفف ؛ ةلجسملا تايوتسملاب قاحللاو اثيشح
 ترفضف «اهتروتعا يتلا بئاوشلا ضعب نم مغرلاب «لثؤملا.اهدجم راثم تناكف ةينامورلا ةراضحلا
 . روهدلا هيلع تمكارت امهم « ءانس هل ومخي ال يذلا جلبالا دجلا نم اليلكا اهل

 اهرهاظ يتلا ةمومحلا ت”العتلا هذه ةيغاص انذأ ءرملا خيصي نا نم ًالدبو

 اذه < لوفأ لقت مل نا « فقوت لجست نمنو  انب نسحي < لطب اهنطابو تح

 ىلع ةينفلاو ةيركفلا ةبجولا نم «سطسغوا دبع ف”رش يذلا راهدزالا
 نرا دعب « فيهر قوذ نم يلاعلا ينامورلا عمتجلا يف ةبخنلا هيلع تناك ام نيبتن نا « ءاوسلا

 . هبيلاسأو خيراتلا جهانم نم ىأنمب « هبلا عفاودلاو ديدجلا عضولا اذه بابسا نع ثحبلا حبصا
 معنت امب معنت يتلاو « داكت وا امور ةمعاعلا ىلع فقو يه يتلا « ايبسن ددعلا ةليلقلا ةبخنلا هذهو

 ىلا سفنلا اهنم وفهت يتلاو « ةضيرع ةفاقثو لاع فرظ نم هيلع يه امبو « ضيرع ءارث نم هب

 يف يلح نم ًاجرهبو ةجيب ةايحلا اهنم ديزي ام لك ىلا وفهت اك « ءاوسلا ىلع ةيداملاو ةيلقعلا ةعتملا
 شيطو يداونلا ثبعل عمتجلا اذه < رهظي ام ىلع « تأبه رومأ ابلكو « حورلا يف ةذلو جراخلا
 حيحص اا ا لاا نع ةعوطقمو « ءاذغ لك نم ةموطفم اهسفن تأر « تاقلحلا
 عنصتلا رايت ىلع رصتنتو اسنرف يف ليشت ةيكيسالكلا لعج يذلا ام « نكلو . هلك اذه
 ةزيم نم سيلف « اذه ىلاو 9 كاذ ذا يسنرفلا عمتجلا ىلع ريبغت يأ أرطي نا نود « قلذحتلاو
 ةياهن ىتح ةرفوتم وا اهب ًالومعم يقب « سطسغوا رصعل ترفوت يتلا تازيمملا هذه نيب نم ةدحاو
 انسب  دوجولا نم تراوتو تلاز ةمدقلا ةيطارقوتسرالاف , ايلعلا ةينامورلا ةيروطاربمالا

 نم تعلط ةديدج رصانعب « عاطقنا نودبو «امود يذتغت ثناك ةديدجلا :ةيطارقوتسرالا
 «ةيثارو عزاون نع ردصتل ةبستكملا اهقاوذا نكت مو . عسوا ةيسيلقا وا ةيندم ةيقبط تاعمتجم

 « ةصاخلا دنع ينونجلا خذملا اذهو . اهئانبأ نم عبفرلا قوذلا باحصا لوبم اهلوبم نكت م5
 هذه ثدحت م انيب « ةينوطنالا ةرسالا دبع يفو « لوالا نرقلا فصتنم يف « ةدحاو ةرم دبتسا

 ةبخنلل هلاثمأ نم مت ام نود « لامجالا ىلع «كش الو ناك «ءارثو ىنغ نم هب تمعن اميف ةبخنلا

 قوذلا ةفاهر

 ةبعاولا ةمخنلا دنع
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 يركف طاشن :نم هب تيت ام نا ريغ .ةعقرقو ةبّدلج" نم اهوح هله تثدحا ام «لثم ةقيانملا
 هريبعت يف فيهر قوذ نع "مي ام لككب عاتمتسالاو © ةئملامخلا رهاظملا لك ىلع تفابتو يفاقثو

 «هتيقالخاو دهعلا اذه لئاضف لقا نم سيلو .ركذي رييغت هيلع أرطي مل كلذ لك «ينفلاو يظقللا
 ابنم الوزن « ةلودلا ءالبن نم ةبخنلا هذه ظفاحت نا « مدقلا خيراتلا ةيابن قدح ابمزال ءيش وهو
 اذه ىلع ظفاحت ام« بقانملا هذهب ابكسمت ىلع « مود ليلدلا مدقت ناو « ةرطإبألا بئاغر دنع
 . ىهتنملا ةردس غلب هنا اهل لّمْخُ يذلا يراضحلاو يفاقثلا ىوتسملا

 الأ هّسّملا نم هنإ ا. « اهردق ىح ةراضحلا هذه اوردقي الأ < ىلا مأو « حضافلا ملظلا نم
 . اترثكل اهلك اهيلا ةراشالا نكمي ال يتلاو ةراضحلا هذه تباش يتلا رئاغصلا اذه ءرملا ظحالي

 ابيف طارفالا وا ةفرعملايف .لابعتسالا ءوس «انأش رئاغصلا هذه لقأ نم سبل
 « اعقو ىوقأ اهرامتعاب ةسلقملا ةمضاملا دوبعلا رثآ ليضفت ىلا ىدأ يذلا

 .ىحنملا اذه اوحّن نا ينيلهلا دبملا يف قيرغالا ضعبل قبس ناك دقلو . سوفنلا يف ةمثم رفوأو
 صرحلاو مدقلا ومن ةمراعلا ةعزنلا هذهو؟ةينغلا فحاتملا هبشي اثيش«سوماغرب» ةنيدميف اوُئشني لأ

 قيرغالا بادآب لفحت تحار ذا « تاذلاب امور يف « ربظ ام لوا ربظ « هب ءافتحالاو هعمج ىلع

 دقو . ماتهالاب ةّب_رحت ةميدق ةينامور راثآ دعب دجوي نكي لذا « اهتارمتساو ابفقلت ىلع لبقتتو
 ذنم 2 سثنروك ةئيدم ةرهش ببس تناك يتلا شوقنلا هذهو قيرغالا شئاقنب سطسغوا بغر
 ينناتوملا نانفلا ةشير نم موسرو روصل [( لاب انك سويراببط عفدو « م . قف سداسلا نرقلا

 ةيلاع ةلزنم هسفن نم تلزن نا دعب سماخلا نرقلا ىف مدنع ممرلا لاجر ريهاشم نم.سوبسا "رب
 ذبتسا نا ثبلي مل فينصتلا اذهو . ردنكسالا رصاع يذلا يقيرغالا ليّبَأ موسر ىلع ابلضف
 ًاريدقت تفداص نوريمو تيلكيلوب رثآ نا ثيحي « هيلع اوجسن ًالاونم هنم اوذختاف:سوفنلاب
 ةيبدالا قالعالاب ءاردزا وا ضارعإ يأ اورهظي ل « كلذ عمو . سايدبف شئاقن هتفداض ام ىلعأ
 ىنغلاو ةودثلا نم بناج ىلع ينامور لك حارو . ثلاثلا نرقلل اهنم داع ام ىتح « ةيكيسالكلا
 دودح نع أوجرخ ىتح هبف اولاغو بهذم لك كلذ يف اوبهذف « ةيصخش ةعومج ابنم هل ءىشني

 فورتف_ سدنبملا نأ ثيحي نوئجلاو سوهلا دودح ىتحةميدقلا راثآلاب اومابتساو « لوقعملاو فرعلا
 موسرلا نم ةصاخن ةعومج ظفحل الحب « يجذومن لزامل هعضو يذلا يسدنهلا ممصتلا يف ططخ
 نم تاعومج ءىباخم ىلع ةيروطاربمالا ءاحنأ عنمج يف اورثع اك « لامشلا نم رونلا اهيتأي روصلاو
 «يببموب ةنيدم نم ةبرقم .كع«لايروكسوب يف اهودجو ةعطق ٠٠١ نم ةعومج اهنيب < تارهوجلا
 لامعا نم < يانرب نم ةبرقم ىلع « ليفورترب ةئيدم يف « ةعطق ٠ وحن نم ىرخأ ةعومج ىلعو
 ينفلا ثارتلا اذه يقب اههو « ةينفلا رثآلا نم ًايدق قيرغالا جاتنا غلب اهمو .ايدنامرون ةعطاقم
 عبطلاب نكي ملف «ثبعو ”فلتتو «بهنو بلس نم «رهدلا رم ىلع هل ضعت امب مغرلاب ًارفوتم
 تاغوصملا هذهب راجتالا ةكرح هيف تطشن يذلا نيحلا يفف . ةاوملا بئاغر يّبلِل وا دسّيل
 هذه نم ريثكلا نوفيزب نودلقملاو خاسنلا حار « ينيلهلا دبعلا ذنم ةميدقلا ةيلفلا تاعونصملاو

 يشاملاب باجعالا
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 اهوحتدتشا نا دعب اهعمل نيقرحتملا «اهيف نيعماطلا بْنَ عامشإو اه بلطلا ةدش ةسلتل سئئافنلا

 اهنم فيزلا غلب يتلا ةفيزملا عطقلا هذه بناج ىلاو . باسح امئود اهب اونتتفاو موقلا بئاغر

 اهنم فئازلا نيب زيبمتلا « موملا رصعلا ءاربخ ربمأ ىلع طلتخا ثدحي « ناقتالاو ةقدلا نم ةجرد

 .ايبلوا ةنيدميف اهيلع رثع' يتلا لتيسكاربل سمره ةروص يف « الثم « كلذ دهاشن اك « ليصألاو

 ءاذتحا < اهيف قالعألاو شئاقنلا هذه نم.يدقلا مهلتست ةديدجلا ةينفلا راثآلا مظعم تناك دقف
 يضاملا وحن باذجنالا نا ريغ . سوهلا ةجرد ىلا ةياوحلا هذهي نقتفا يذلا سونايرده روطاربمالاب
 ثاسيبناو ددجت ةكرح لكل حاجنلا تاموقم نيمأتل اهنم دب ال يتلا دوبجلا ىلع ءيسلا هلعف ىتأ
 .ماَلاو جضنلا غلبتل راشتنالا ىلا ىعستو حاتفنالا مورت

 عئاور بناج ىلاف . هتاعاطقو هتالاجم فالتخا ىلع بدالا ملاع يف ربظ سومحلا اذه نم ءيش
 بتالل رفوت « ةينيتاللاو ةينانوبلا نيتغللا نوئسحي نم راظناو لامآ طحم ناك يذلا ىناتوبلا بدألا
 نئازخو ةماعلا تابتكملا تذخأ دقو .هبف بغري نم هيلع لوصحلا لثبس ببط لوصح ينتتاللا
 سويلوي دبع يف تعلط ام :لوا سانلا ىلع تعلط نا دعب « امور يف اهددع دادزب ةصاخلا بتكلا
 ةسحان نمو 5 ةيتكم ؟مدالبملل عسبارلا نرقلا يف 6 اهمف ةماعلا تايتكملا ددع حبصأ ثيح رصبق

 ةميدقلا ةيركفلا راثآلا نم ديدعلا فبعضتو ريثكلا خاسنتسا < خاسنلاو ءاقرالا رفوت حاتا « ىرخا

 اهتافطتقم نم عيماجم نوفلؤيو اهنورصتخي سانلا حار ثيحي ةرفولاو ةرثكلا نم تناك يتلا
 يلاتلاب ابضيرعتو تالوطملا لامهإ ىلا ىضفا يذلا رمألا تارصتخلا هذه نم اورثكاو « ةريثألا
 ةينانوملا بادآلا راثآ ىلا « بثك نع فرعتلل ةيناكمالا ندقف كلذبو « ًايئزج وا ايلك « لاوزلل
 كلذ سكع ىلعو .ةروطخلا نم دحلا اذه لثم غلب « كاذ ذا « عضولا نكي ل نكلو . ةينيتاللاو
 سيدقتلا زواحت'مارتحالانم ءيشب يلم اهف رظنلا نومعنيو راثآلا هذه نوسرادتيسانلا حار امان

 طابتتسا ىلا اهرماب نوينعملا رطضا ثيحي دوصقملا ىنعملا مّببو « حورلا مهنم دسفأ «ةينثولا ىلا

 ةينايبلا بيلاسالل « ةيحاضيالا قيلاعتلاو تاريسفتلاو حورششلا عضوو « ةصاخلا .مجاعملا
 نع ريبعتلاو « اهائيمو اهانعم يف « ةديدج تاعوضوم اهنم اوحوتسي نا نم الدب « ةيريبعتلاو

 ءارعش تلحتنا ثيحم ةاكاحلاو ددلقتلا يف لذبتلااهنم لب دقو .اهب ضيفتنا بحي يتلا سيساحالا

 « ةيروطسالا محالملا نم ًاددع ةذابنإلا لاوئم ىلع نوريثك جسنو . يكسالكلا رصعلا باتكو
 برحلا خيرات ىلع امهرادأ ةمحلم « ةيفالفلا ةرسالا دبع يف ؟ سوكتلاطيإ سوبلبس عضوف

 ويبش لوزاك تافاضا اهيلا فاضاو 6 كلذ ربخ فيل تبت انل صقي اك « ةيناثلا ةيقينوبلا
 حار يذلا هئبإب ًاهبشت «هيدهو هحصنب لمعلاو هيبا ةراشتسا يف هنم ةبغر محجلا ىلا يناقيرفالا

 رثكا ءاذغ نع [شحب ةكرحلا هذه يف أديعب مهضعب لغوا دقو . زيكنأ هابا تفتسي لبق نم
 نم هب ربتشا ام ىلع وهو « سونايلتنوك « يناثلا نرقلا رخاوا ذنم « ىرن . مهقاوذال ةغاستسا
 ءشنلا ةيبرت يف ديفت نيمدقالا ءارعشلا نيواود تناك اذا ام لءاستي نييكيسالكلل بصعت
 ةرهشب ًاباتك الثم ثحبلا طاسيعاوحرطي نا «هذه ةلاحلاو «بجع الف .مهقاوذا لقصو ديدجلا

 يفف ..سوينأو نوتاك مهب لضافي نا نم سولايرده عروتي لو . [امضيا ليجرفو نورشيش
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 اييف مهل لخبي مل يتلاو ةكلاملا ةرسالا ءاررما نم هذيمالت ىلا نوتنورف اهلسرا يتلا لئاسرلا
 « ةدحاو ةرم ولو « يقأب هرن مل« اهتءارقو اهبتعلاطم نسحتسملا بتكلا لوح داشرالاو حصنلاب

 عوضوم سويكنأ ناك « ةينوطنالا ةرسالا دبع نم يناثلا فصنلا يفو . ليجرف مساي هيونتلا ىلع

 «ليجولوأ» انل يوريو . ءادشالا نيديرملاو نيسمحتملا راصنالا نم ريثكلا هل ناك اك عبملا ريدقت
 أرقي امدنع ةيلاطيالا ندملا ىدحا يف هيعماس ةسامح ريثي ناك فيك « سوبنأل نيصعتملا نم وهو
 . ةعيدقلا هدئاصق ةنيدملا حرسم يف مهل

 عمتجلا تاداعزمو رصعلا تاثدحتسم نم انعلاطي ام اذه «ةينالعلا تاءارقلا

 تافقتبطلا نيب اهراشتتاو ةببدالا ةفاقثلا هذه عوبش نم انيلع تّلطأ يتلا
 هذه هتبحتا يذلا هاجتالا ىلا حوضوو ءالحي ريشي يذلاو « كاذ ذا « ينامورلا عمتجلا نم ةعبفرلا
 امور يف اهاعتسا نويلوب سوشسا لخدا يتلا 8/ه/60»مو ةينالعلا تاءارقلا هذهو . ةفاقثلا

 يتلا تارضاحلا ماظنل آليدب نامورلا اهنم لعج لاو « ةيلهألا بورحلا دهعرخاوا يف ةرم لوأل
 نم ةليوط ةدمل « تراثأ امب ريظنلا عطقنم [حاجن تبقلو نييئاطسفسلا دبع ذنم قيرغالا ابفرع
 اك «ةيعايتج-الا تاءاقللا ةذلنيبو ةيلقعلا ةعتملا نيب عمجت نا تفرع دقف . رعاشم نم تبهلأو ةسامح
 تاسسؤملاو تاعمتجلا يف اهل رثأ لك افع يتلا تالداجملاو تاشقانملا هذه نع ًاضوع اهبف اودجو

 ملف « رثنلا وا رعشلا تاءارقلا هذه تلوانت ًاءاوسو . خوبشلا سلجم ثاسلج يف اهس الو «ةيرادالا
 املك « هلوح نوقلحتي تاعمتسملاو نيعمتسملا نم تاقلح ىلع «اعابت أرقي حارو الإ فلم قبب

 ليثمتلا نم ءيش « نولواحبف « هعضو ىلع لمعي باك نم ءزج وا لصف عضو نم ىبتنا
 اوريثي نا « ءادالاب بوحصملا عنصتملا ءاقلالاو روجأملا يوادلا قيفصتلاك <« صيخرلا يحرسملا
 باتكلار شن لمتكي نا لبق «نيصيخرلا حدملاو ءانثلاب ةراظنلاو روضحلا قلطنبف «موقلا باجعا
 فيلأتلا ةركف ىلع عقي ”ىذأ نم بولسالا اذه يف ام ىفخي الو . ملعلا نم نونكمتملا هبف ىريو
 ةعاضا ىلا « ىرخأ ةبج نم تضفأ ةقيرطلا هذه نا اك « سفنلا ةليوطلا بتكلا يف يجبنملا

 تاماكحلاو « ةفرظتسملا ريباعتلاو ةحلمتسملا ةتكنلا نع ثحبلا يف افازجن هردهو بتاكلا تقو
 «ةخراصلا تاقرافملاو ةنجبتسملا تارادتسالاو « ةببانلا تايروتلاو « ةبيرغلا تازاجملاو « ةريثملا
 قوذلا نع وبنت يتلا عاضوالاو ظافلألا يثوح نم كلذ ريغو «تالداعملاب اهنع رّبعملا بيكارتلاو
 هفاتلا معطلا اذهبو فئازلا جرببلا اذبب هغبصف < يروطاربمالا دبعلا بدايف رهظ اذه لك ,ملسلا
 . قودلا هجم يذلا

 تأرط ىلا ةديدجلا تاعذنلا هذه ةيوقت ىلع ةئنالعلا تاءارقلا نم طمنلا اذه دعاس !ذكهو

 له « يبدألا ردحنملا اذه ىلا قالزنالا اذهو . دبعب دبع ذنم اهل ملستساف « ينامورلا عمتجلا ىلع
 ًازراب ًارود تيعلف اهترثطششأ تبلحو ةفاقثلاهذه ىقيوافا تعضريتلا ةينامورلا ةأرملا هنع لأسن

 اهريرحتب ةأرملا قتع لبست نا امورل ليثأ رخفل هنا ؟ ةيبدالا تانتولاصلاو تاقلحلا هذه يف
 تامظنملاو تاعمتجلا يف اهقلطنم تدجو يتلا ةكرحلا عم اهنم ًاريس « ايفاقثو ايركفو ًايعاتجا

 ةيويثدلا تافارحمنالا
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 تدبقسا ينلا ةياوهلا هذهلثمي نم ريش وه سونايرده روطاربمالا ناك اذاف « نكي اهمو .ةينيلهلا

 ةوسنلا ءالؤه يبدألا رادحنالا وا روهدتلا ذم نع لوؤنملا سيلف « كاذ ذا « رصعلا"لاجرب

 الوبيرتو 8هلطزااه السلب : نيترعاشلا نيتابك « طالبلا ةاسح نك راش نم تاقلذحتملا تاّيعّدلا

 ىل عامه راعشا دحا شقنو انتام'ابسفو 6 ماع رصم ىلا ةلحرلا ف اتكرتشا نيتللا نط

 اوكرتشا نمم مهريغ نيرشعو هتجوزو روطاربمالا ءاممأ بناج ىلا ةكمسم» نونمم لاثمت ةفاح

 . ةلحرلا هذه يف

 رفسلا ىلغ سانلا تلمح ءعالطا بحو ماع لوضف نع ممصلا يف مت تناك ينلا ةياوهلا هذهو

 نب قيحسلا اهخيرات قفاري امب لابخلا ًاراثم تناك يتلا راطقألاو نكامألا ىلا ةلحرلاب مايقلاو

 ضعب نرا ىتح « بدالاو نفلا تالاجم يف ثاحيألاو بتكلا نم ددعل ةمبلم تناك « رارسأ

 سانلا عفدت تذخا اذكتهو . رافحلا شقنمو ماسرلا ةشير نوامعتسي مبسفنأ مث اوحار ةرطابألا

 قاوذا اهلا ثفه يتلا نونفلا هذه يق عنصتلا ىلا وآ © ةقاقتلاو_ملعلا نم يحطسلاب ءافتكالا ىلإ
 ضعب ضرقو « تانولاصلا يف ءاكذلا فلكتو فرظلاب روهظلاف . ًالثم بدالاك « كاذ ذا موقلا

 ةينايبلا تانسحلاو مالكلا جرببب اهلقص وا لئاسرلا ضعب قيمنتو « رعشلا ءوزجم نم دئاصقلا

 ةليصالا تافصلا نم اهريغ ىلع ةرادصلاو مدقتلا قح تذخا ةريغصلا تامسلا هذه لك * ةيناجاج

 « اهنم ىودج ريبك ال ليصافت يف ببسنو نوؤشلا هذه يف ضيفتسن الثلو . ملقلا ةعانص يف

 اهنم رشاعلا نا ذا « رغصالا نيلب لئاسر نم ىلوألا ةرمشعلا ءازجالا ىلا ءىراقلا لحن نا يفكي

 هذه تاحفص نم ةحفص لك يفف . سونايارت روطاربمالا عم ةئيصرلا هلئاسر ةعومج فلؤي

 . ةعتمو ةقر نم اهسف الل ةذللا

 ذا « ةبيبشلا امل تعضخ يتلا ةيبرتلا ماظن لعجمن نا ةفراعتملا ديلاقتلا نم

 الوؤسم « ةباطخلاو ناببلاب « ميش لك لبق © ىنئمت' تناك يتلاو « كلاذ ٠48 ةيبدلا اطن
 م 3 0 2 ةياطن

 © عمفرلا ينامورلا عمتجماب يرككفلا هامتالا نع « دعب دح ىلا ١

 . ىمعلا كلذ يف
 “ م . ىف عبارلا نرقلا ذنم « سيتارك وزيا كلذب حصن ام « ناببلاو ةغالملا راثنا نا لعفلاب

 2« نراوكت ابلثماو ةيوبرتلا جهانملا ريخو ةئقيقحلا ةفسلفلا ماوق اهرابتعاب اهاوس ىلع امهلمضفتو

 نع ابلقنب ةحارص ةينامورلا ةراضحلا فرتعت يتلا تاسابتقالا هذه دحا « كلذ يف كش الو

 . ةينيلهلا ةراضحلا

 ةحاصفلاو ةغالبلا راهدزال ةئالم دج (طورش دجوا امور يف يروطاربمالا ماظنلا روبظف
 ماظنلاب ذخالا «نورق ةدع ذنم اهل اهأبه يتلا اهتاذ فورظلاب اهيبش فرظلا اذه ءاجف « ناسلاو

 تالداجلا هذه دبع ىفقنا دقف . طسوتملا ضيبالا رحبلا نم قرشلا ىلا ةعقاولا نادلبلا يف يكلملا

 ىراعدلا هذه دبع ىفقناو لاز اك « ةيدلبلا تائيحلاو سلاجلا ماما رودت تناك يتلا تاشقانملاو
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 قاطن يف هعافد يقلي نا « نآلا « بيطخلا ىلعف . ىربك ةيسايس اياضق اهللخت ام اريثك يتلا
 لعف اك « ىقلت الو أرقت « ةيمهو بطخ ىلع هعافد رصقي ىرا وا « ةصاخ اياضق لوحو قيض
 هريغمم مهسي' نا وأ «« ةروصلاو لكشلا»وأ ىنعملا وا ىنمملاب ديقتلا بوجو عم « سيتارك و زيا
 يفغتلاو كلملل رطاملا ءانثلا اهتمضي تالفحلاو دايعالاك تابسانملا ضعب يف ىقلي ام يف ءابطخلا نم
 ملاعلا يف ةيعرملا ديلاقتلاو فرملا افلاخم ودبي اك « لوقعملا ريغ نم ودبي اذكهو , هلامعأو هيتآمب
 ماظنلا يف ريطخلا نأشلا اذه لثمب ةباطخلا معنت ”الا'«ءاوسلا ىلع « ينانويلا ملاعلاو يلام ورلا
 ةسيمها لك ةباطخلا تدقف يذلا تقولا يف « ينامورلا ماعلا يف  كاذ ذا < هب لومعملا يوبرتلا
 .اهل ةلمع

 هيلع ناك ام ىلع يقب يذلا يوبدتلا ماظنلا يف فاطملا ةمتاخ ناببلاو ةغالبلاو ةباطخلا تناكو

 . هتالع ىلع اهيف هب لمعو « وه ا ةينيثاللا دالبلا ىلا لقتنا ايو « ليدبت يآ هيلع أرطب نأ نود
 ًافقو مولعلا سيردت ناك انيب باسحلا تايلواب اهنم اوعنقف مولعلا نأش ةيبرتلا هذه يف لمهأ دقو
 نكي ل ماملا يوبدتلا جبنملاو . ماعلا ملعتلا ةرتف ءاهتنا دعب هبلا نوفرصني « ةصاخلا ضعب ىلع
 يذلا يئادتبالا ملعتلا دعيو . ةغالب لاجرو ءايطخاوس الو القا ةلّمحو ءابدا نيوكتل الا فدبيل
 نع بدالا ءىدابم ضعب نقلي بلاطلا ناك « وحنو فرص نم « ةيمورج | يف رصحني ناك
 بلاطلا اهظفح «لمجرفو نسوريموه لاثما «ةزرابلا مرأث آو ءارعشلا ريهاشم ىلآ هفيرعت قيرط
 ناك بدالاو ةغللا يف ءىدابملا هذه ىلاو . قيلاعتلاو ريسافتلاو حورشلا ضعب عم هبلق ربظ نع
 . اسجولوثملاو_قالخالا يف اسورد نقلي أك « وحنلاو رعشلاو ةيمجعملا يف اسورد نقلي بلاطلا
 يف « ةغالبو ةحاصفو نابب نم اهيلا امو ةباطخلا سردي بلاطلا ذخأب ةقهارلا نس غلبي امدنعو
 يتلا بطخلا نم ةثمأو < نيخرؤملا ريهاشمو ءابطخلاو باتكلا رابك لوانلت تاريسفتو حورش
 رداونلا نم ةفئاط_ركذ عم « دهاوش اهب نوتأي وأ اهب نولثمتي يتلا ةديدعلا ةلثمالاو اهنولحني
 علطي ترا ببطخلا ىلع ناك « نهذلا روضحو رطاخلا ةعرس ىلع لدت يتلا ةحلمتسملا تاكنلاو

 ريغ تاعوضوم ةجلاعم هيلا بلطي ناك « بدالا نونف ىلع بلاطلا ابيردتو . اهب نهشتسيل اهيلع
 موقي نا وأ « تاشقانمو تاركاذمب موقي اك <« ضحدت وا ديؤت تاركذمامل.١دعبف « ةيعقأو
 يف اوثعبيو « لابخلا ةباطخلا بلاط نم اوببلي يلو . ىريععم دم ام رمأ نع عافد دادعأاب
 وأ ةيلارخ فقاوم ماما < ممصتو دصق قباس نع « هنوعضي اوناك ام اريثك « طاشنلا هايم“
 نكي ملو . ةينوناقلاو ةيبدالا نيتبجولا نم لحلا ةيصعتسم « ةدقعم تانوعص اهيف هجاوي عاضوا
 ينغتلا وأ ةيرحلا ىلا ةوعدلا نم اهيلا لقني' ام وا اهعماسم غلبي ناك ام اهكرحبل وا ةموكحلا لوهيل
 اهرهاظيف ةمادهلا ءىدابملا نم كلذ ريغو محلا يف دادبتسالاو نايغطلل نوعدي نم لبحت وا «اهب
 نم كانه نا دحا لاب ىلع رطخيل نكحي ملذا « هئادصاب دبعملا وأ ةسردملا ءاجرا بواجتتت ام
 « ينهذلاو يلقعلا ضايترالا ىوس لوقلا اذه نم دصقي مل ذا « اهي ضبني وأ ةوعدلا هذه بيجتسي
 . ناببلا نينافاب جرختلاو

 رصتقي ملعتلا بابسا مهل اولفكي نا مهيدلاو ةعاطتساب نيذلا نابشلا نم مظعالا داوسلا ناكو
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 يذلا روطتلا ناالإ . ةفسلفلا ةساردل ضبني نم مهنيب ليلقو « يساردلا جهنملا اذه لثم ىلع

 « ًاهدق قيرغالا دنع « يوط تادش يتلا جئاشولا نم ًاريثك نهوأ ةيوبرتلاو ةيماعلا ةكرحلا قفار
 سرادم ددع دادزا دقف . ىرخأ ةهج نم «كلفلا ملعو تايضايرلا نيبو « ةبج نم «ةفسلفلا نيب
 كلذو « نارملاو سارملاب « ايلمع ةنبملا هذهب ج”رختي ناك ءابطألا نم ًاريبك اقيرف نا ريغ بطلا
 « ملعتلاو ةيبرتلا ريوطت ىلع نامورلا لضف نمو .مهنع ذخأيو مهمزاليف ءابطألا ضعبب هقاحتلاب
 اوئست نا دعب « ضرغلا اذهل اهوأشنأ ةصاخ دهاعمب ةعيرشلاو قوقحلا سيردت ىلا مهريغ مهقبس

 «ةينوناقلا هتساردىهنأ نا قوقحلا ف ج”رخت ةداهش ءاطعإ ىلع اوجردف .ملعلا اذهل ىربكلا ةيمهألا
 «فئاظولا باوبا ابلماح ماما حتفت ةداهشلا هذه تناك اذاف . بطلا يف هببشي ام رج م رمأ وهو

 _ نم ةرح امود تيقب ةاماحملا ةسرامم نا اك « ةرادالا جولول يساسأ رطرشب ا

 ىف « ةباطخلاو ةغالللا نونف 7و

 نورد ةحاصفلاو نابملا اوصخ دقو ايس ال « مزاللا نم رثكصأ اماه الحم « صاصتخالا نيمأتل

 سورد يهو « ةيلمعلا ةابحلا نع ةديعب « ليوطتلاو رعقتلا نم لكشلا اذه لثم ىلع اهودارا
 نا دعب < ةيفرحلا ةغايصلاو ةيئاببلا ةردقيلل الإ انزو مقت ال صسصختلاو لايخلا بدا ىلا ىئدا
 .ستاركوزبا نيعأنع ًامويبغي مل ام «يلمعلا ةابحلا عقاوزع سوردلاذه داعتباب فورظلا تضق

 قيسنتلاو اهنع فشكلاو راكفألا نع ثحبلل <« ساسالا يف « فدهت سوردلا هذه تناكو
 اهاقلت نم نكت دا < ةقاشرو حوضوو ةقانأب اهنع ريبعتلاو 6« يقطنملا لسلستلل اقفو « اهنيب ايف
 يتلا فادهالا « ىرت اي 4« تققح لهف .هل ضرعت يتلا تاهملا بعصأو فقاوملا قدأ ةبجاوم نم
 نم تنامورلا دنع ملعتلاو ةيبرتلل ناك ام انه فارتعالا نم دب ال « نكن اهمو ؟ ال تمسار

 « ةقرعملاو ملعلاب اوحلست دارفا اهلغش يتلا تاك الملاو رطالاب ةيروطاربمالا تدوز ذا 2« لضف

 لئاضفب مهتحلسو « اهتروتعا يتلا ةنجهتسملا رومألاو اهتباش ىتلا صقاونلا ضعب نم مغرلاب
 . اهبايسأب تضهنو « ةرادالا ةمدخ. ىلع تماق يتلا ةبخنلا هذهب هجو نسحا ىلع تلثت بقانمو

 ماظنلا اذه دقن يف ضعبلا اهب ذخأي يتلا ةلوهسلاب قلعتت انه اهئادبا نم دب ال ةظحالم كلانه
 ثعبي' نادل بتكدقف «ةميدقلا امور عمماظنلا اذه خستنا ام اذاف .ةّيرف“ لكب هنومريف يوبرتلا

 نم ولو ؛« عمان انئاف ةيبرتلا هذه اهبلع تراس يتلا ىربكلا طوطخلا مس رث امدنعف , دعب اق اح

 رشع عباسلا نرقلا ذنم « ايوروا يبرغ يف ىربكلا ودا تنبت يذلا جلا لا « يفش فرط

 ةراضحلا نم هتيلست يذلا لاونملا ىلع رامفملا اذه يفامور تجسن دقف . رع عساتلا رخاوا ىتح
 سيلو «ةيناسنالا اهيلع تراس يتلا ةيماسلا لثُملا ىلع اهعم ريسلا ينعي امنا اذه ابكلسمف .ةينيلملا
 امهدهع لاز دق لثملا هذه ناب بسحن نأ نودبو . دبتسم فرعو « عمتم ديلقت مازتلا درجم

 اذاف . فادهالا هذه قيقحت نمضت ىرخا جهانم ماذتلا « كلذ عم « ناكمالابف « عطقناو
 نم نوبرقالا هب اهقوط يذلاو اهقنع يف هلمحت يذلا نيدلا اد تق لاا ةشدم تحار ام
 . ليملا ناركنو قوقملا ةمهتل قحي تفدهتساو !دإ ًارمأ تتأ دق كلذب نوكتف « ءاسلألا
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 ذا تلذب' يتلا دوبجلا هذهب ايلاع هيونتلا انه لمب:' الأ فاصنالا نم

 يرادالا حالطصالاف . ةسردملا قيرط نع ةفاقثلا رشنل « كاذ
 هلامعتسا اني لمح حلطصم وهو « 56عهاه7)و#/10» يسردملا ملعتلا : ةباك بيرق دبع نم تحن

 نم « تاجاحلا هذه دسل اهنودمتعي ىلا ةهءاشتملا لواحلابو « ةبح نم « ةكرتشملا تاجاحلاب اموات

 ةيموكحملا ةرادالاف « ملعتلاب نوفلكي دارفا نم تءاج ةردابملا نا حص ول ذا < ىرخأ ةبج
 . هتعجشو ًاثيدح علط يذلا ءيشلا اذهل اهرودب تباجتسا

 « لصالا يف تسيل « ةركفلا ىرا وهو لبق نم هانلقو قبس ام انه ددرن نأ نم دب الو

 ءاوس « لكتلا وحت اهروطن يف ًاديعب أطوش ةديدجلا ةقيرطلا تعطق دقو . ةيئيله لب « ةينامور

 نا هيلع ناك ذا « ريسلا ثحيبو ىطنخملا بهليو دبجلا فعاضي حار يذلا برغلا يف وا قرشلا يف
 _ دنييصوصخ نيبرمب ةناعتسالا ىلعةريبكلا رسألا رارمتسابف.ساسالا نمقلطني ناو ءيش لك ءىشني
 موسر هل نيعت' سرادملا هذه مظعم يف ملعتلا ناكو . دارطاب مستيو دادزي سرادملا ددع ذخأ

 دقف ©« شيعلا نم اميرك ”ىوتسم راغصلا ملعمل رفوي ل نا « هب سأب ال بترم معمل نيعي اك روجأو
 « لامجالا ىلع « اوناكف ةغالملاو نابسلا ةذتاسأ امأ . امرتحم الخد ةبئادتبالا ةسردملا ملممل نمأ

 لوزي وا فخي نيدلاولاىلععقي يذلا ءبعلاناك ام ًاريثك و . دلبلا يف ةمرتحلا تاماقملا باحصا نم

 اهفقي وا6ةبتكم وا ةسردم ءاشنإ ىلعاب كابس" ةصاخلا دحا هب موقي عدبت وأ ةه ءارح نم اما

 ماّتهالا ناكو . تاسسؤملا نم ةسسؤم وا بصن ءانبل اهصصختي وا كام يراكذت لافتحا ةماقا ىلع
 امل لفكي ام تاداّتعالا نم اهل صصخبف يدلبلا سلجملا ىلع عقي اهترادا نيمأتو تافوقولا هذهب
 امل راتختو 2« سرادملا هذه ىلع فارشالاب علطضت ةيلحلا ةطلسلا تحار اذلو « لمعلا ريس نسح
 يف ةماعلا ةحصلا ىلع ةربس ءاقل تابترملا هل عفدت ًابيبط اهل نيعت تناك اهنا ا؟ « ءافكالا نيسردملا

 . ةسسؤملا وا ةسردملا

 «تايحضتلا نم ربكأ دوبجم لذبل ىربكلا نم رثكأ رطضت ىرغصلا ندملا تناك ام ًاريثكو
 ةذتاسالا نم اهتجاح نمؤي ام نيماعملا ةرهشو ناكسلا ددع نم ةريخألل ال رظنلاب ليبسلا اذه يف
 لخدنت مل ةيروطاربمالا ةرادالا نا فيك انل رسفي هنبعب عضولا اذهو . بالطلاو نيسردملاو

 فردملا لكتب ماههالا اوعيطتسيل نكي مل نيذلا ةرطابالاف . رخأتم خيرات دعب الإ رمألا يف ايلاح
 نكلو . اهسفنب اهتوؤش ريدت تناك يتلا ندملا يف ًادج طبسب ءيش ىلع مهمائها رصتقا ةريغصلا
 باب يف تدصرأ ةيروطاربمالا ىلا رصم تّمض' نا ذنف . ثارتكالا مدع وا نواهنلاب مهيمرو انايإ
 ةيردنكسالا يف رونلاتأر يتلا ةيماعلاو ةيفاقثلا دهاعملا ريسنسح اهاضتقا يتلاتاداتعالا ةنزاوملا
 لعج نونفلاو مولعلاو بادآلل ايلاع ًادبعم اعم الأ نيذللا ئفحتملاو ةبتكملاك :ةسلاطبلا دبع يف
 فرصناو . ممدقلا خيراتلا يف « قافآلا اهترهش تقبط يتلا ةيردنكسالا ةعماج « ةعمتجم اهنم

 امدنعو . امور يف تابتكملا سيسأت ىلا « يروطاربمالا ماظنلا نم ركنم دبع يف « ةرطابالا
 سيل ةيلام تادعاسم صيصخت ابقتاع ىلع « ةئفالفلا ةلودلا دبع يف « ةيروطارالا هذه تذخا

 ةفاقثلا رشن يف اهرثأو ةسردلا

 كني



 ةقداصلا اهتبغرا «كلذ يفتباجتسا دقف « ةصاخلا سرادملل اضيا لب <« بسحف ةئفاقثلا نوؤشلال

 سونايسيسف روطاربمالا فتكي ملف . ضورفم بجاول ابئم رثكأ اهعبجشتو اهفطع رابظإ يف

 هذه هتمركم ممع لب « امور يف ةغالبلاو نايبلا ةذتاسا نم نيذاتسال ةمخض تابترم صصختب

 ءابطألا اهب عتمت يتلا تاءافعالا نم نودبفتسي مهلعج اك « ةباطخلاو وحنلاو فرصلا ةذتاسا ىلع

 ا لمح دقف . ةينوطنالا ةرسألا ةرطابا اضيا راس اذه ىلعو . سطسغوا دبع ذنم

 يف « نايبلاو ةغالبلل ذاتسا بترمو ةفسلفلا ةذتاسا ةعبرأ تابترم ةلودلا ةئيزخ ليروا كرام

 اهدعم نراك ّدا « ةصاعلا ةذتاسأل عفدت تناك يتلا تابترملا نود تناك تائترملا هذهو « انثا

 2 ١414 ةلمع نم يسنرف كنرف فالآ١٠-16) سرتسس 4٠ ه..و ٠٠0٠٠٠ نيب حوانتي

 نم دعبا ىلا بهذت م ةلودلا نأ حمحص . سرتسس ٠.٠ ١٠١٠١ امور ىف ذاتسالا ىضاقتي ناك انيب

 . لقحلا اذه يف لذبلا ةفعاضم ىلع ندملا ثحت تذخا اهنا الإ « ملعتلا ليومت رما يف دحلا اذه

 . ةيجذومنلا ةسردملا تحبصأ نا ةيدلبلا ةسردملا ثيلت م اذكهو

 دعاس دقو «صاخ عونب روكذلا ةببرت نيمأت هلك اذه يف اهنبعا بصن مضت ةلودلا تناكو

 .ةصاخ_سرادم تماق_ترا بلت لف اذكهو . ةأرملل تايرحلا نم عيسوتلا ىلع قالخالا روطت
 «لوالا نرقلا طساوا ذنم < ىنمتي ذخا سوفور سوينوسوم فوسلبفلا يبرملا نا ىتح « ثانالاب.

 ردانلا نمو . روكذلا سرادم هل عضخت يذلا جبنملا وا ةسيلعتلا ةطخلا ىلع ثانالا ةمبرت يف ريس ول

 . مهمراكمب اهنوتمخت' وا مهماتها سرادملا هده لك ةزاو ءارصن ضعب وا ندملا ىرن نا ادج

 . ةيسايس ةركف ةيا نطبتل وأ اهءارو يفختل روكذلا ملعت ةيضق نكت م

 خيراتلل نيعم ريسفتب مازتلالل عون يأ نم « ةبغر ةيأ وأ ىعسم ىا دبي ملف

 ىلعو . ةسردملا ىلع « ةيدادبتسا « ةمكلم ةفسلف وا ةيرظن ةيأ ضرفل وأ

 ماظنلا ةعيبطب رثكا لصتت تاعوضوم ىلع « ًامومع ديدشتلا «فرعلا ناك « اما كلذ سكع

 «ديعي دح ىلا هبشت رتبج5# ثادحالل تابعو تامه اندحو ف

 تالفح ءابحا ىلع تائيا هذه طاشن رصتقاو ( 2م:غطهو ةوتفلا تابظنمإ قب

 قطانميف تماق ينلاتامظنملا وأ تامعجللا ءانثتساب«روطاربمالا' نمدحتت ف «ركت تاعاتجاةماقاو

 « كلذ ادع ايفو . ةيركسملا ةيبرقلاو ةيندبلا ةضايرلا هوجو. يف فرصي' اهطاشن ناك ذا < دودحلا
 ثامظنملا هذه ودبتو . جيرفتلاو ةيلستلاو وهللا بابسأ ا ماضعأل رفزَخ تايظنملا هذه تناك

 ىلع اهتيوضع ترصقا اهنا نع ادع «ةياغلل ةيئادب « مويلا نرصع يف اهتاهمبشب اهاتراق ام اذا

 يف اك ةيبرتلا. يف «ردصتل نكت م ةيروطاربمالاف « لوقلا زجومو . ةيغرلا تاقبطلا بابش

 ةدع جفا اهنم انفرع « ةيروتاتكد « ةيعامجا تاعزن نع « ركفلا نوؤش م تاعاطق سن

 لبجت دمن ل ثيحب ًاميدق ةطرابس يف ةيبرتلا نع ةضافتسالا نم ءيشب انثدحي يذلا خيراتلا لالخ

 دقف < مهباجعاب زافو ضعبلا ىضر ةيبرتلا نم عونلا اذه زاح ام اذاف . موبلا دعب اهيابسا نم ًاثيش

 م ثيحي « جبنلا اذه نع اوضرعا نم لوا قيرغالا ناك ثيحب ًارّتفنم « ايساق كلذ عم ”ريتعا

 . هحالص مدعل « هنم سبتقي نا وأ جينلا اذه لثم ىنبتي نا امور يف « دحا لآب يف رطخي

 : ةسايسلاو ةفاقثلا نيب
 جئاتنلاو فادهالا
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 ريوطتل « اهتاجرد عبمج يف ةماعلا تاطلسلا اهتلذب يتلا ةرزاؤملا ناب نظلا يأرلا يف لطخلا نم
 ةيماسلا مىدامملاب ًاذخا مثرثكا دنع ىتح ثوطنا دقف . ةدرجي فادها نع تردص امنا ةرسالا
 «اهبلا ىعست" ةعفنمو مورم رمأ ىلع « مهت جامجاو ومسي اوسسحت نم نيبقاورلا بهذم باحصا نم

 ةراضحلاو ةينامورلا ةيروطاربمالا ناب ملّمت' يتلا ةيلوالا تايطعملا هذه ىلع زكترتو موقت يبف

 ىلع ةيروطاربمالا تذخا نا دعب «رخنآلا نع دحاولا لصف نكم ال نيطبارتم نامزالتم نارما

 حيبصا هنا « اك « ةرباربلا ثبعو رهدلا يداوع نم اهيلع ةظفاحلاو ةراضحلا هذه ةنابص اهسفن
 اهل صلخم' ناو ةبيرتلا قيرط نع ةراضحلا هذه بابساب معني نا يفامور نطاوم لك ىلع ًابقرتم

 هل ذيب ام لك يف رزالا هنم ”دشلاو روطاريمالا ةرصانملدادعتسا متا ىلع امود.نوككي ناو « ءالولا

 . عيمجلا ريخلا نيمأتو ةماعلا ةحلصملا نع عافدلل دوبجلا نم

 تناذا ًآالطاب ناك نابسحلا اذه نا ًاديج كردي روطتلا اذهب رمالا ىهتنا نبا ىلا فرعي نم

 اذمه و . اهرايبتاو اهشسفت نود طق لثحت م ةيروطاربمالا هذهل روطتلا اهققح يتلا تاحاجنلا

 تاو غلا هذه يف تلثمت ةيجراخ بابسال ةيقطنم ةجيتن ءاج هتمأتأ يذلا راببنالاو مسفتلا

 ببسل امس الو « [ضيا ةيلخاد بابسالو 6 ةيلاتتم جاومأ يف ةربادإلا اهيلع اهنش يتلا ةقحالتملا

 ةفاضالاب « ةيروطاربمالا اهيلع تراس يتلا ةيفاقثلا ةسايسلا هذه يف رظنلا يلق لالخ نم زدبب يلس
 . ةيضاملا لوصفلا فيعاضت يف ابيلا انرشا املاط يتلا ىرخالا تارابتعالا ىلا

 0 ةيداصتقالا ةاحلا تالطتمو « ةرادالا تاساحس دس ىلع ترصتفا ادودح مذتلا ملعتلاف

 ىصق دقف ةنيدملا بلطم دس وأ « عبشأ ناوبف . كاذ دا عمتجلا داس يذلا يعاتجألا ناينبلاو

 سرادم ضعي مايقىلع دج ةليلق ةيدرف ةلثما كلانه .فيرلاو تايالولا تاجاح عابشا نع ًاريثك
 تماق سرادم كلانه نا يعمر بصن نم لدتسيو . نداعملاو مجانملا اهيف تماق يتلا ملاقالا يف
 طاسوا وأ تاعمتجم ضعب ىلع اهوقلطا ةيلك يهو « 7 ب هتيمست ىلع اوحلطصا ام يف ضيا

 , ءاضقلا ةدعاق وا ةرضاح ةبترم ىلا تعفترا نا اهل بتكن ملف « اهنبب اهف ةيمهاو انأش تفلتخا
 « اهل نكي مو « عضاوتم يئادتبا ملعت ىوس نموت 3 / يهف « سرادملا هذه رما نم نكي.ابهو

 نا حيحص . اهتدح نم فيفشتلا وأ ةدعابملا ةيكحلا تاجبللا ىلع ءاضقلا يف نأش يا « يلاتلاب
 < ةعضاوتملا برغلا ندم يف ناببلاو وحنلاو فرملل مالعا ةذتاسا ضعب دهاشن نا انتعاطتساب
 اذه يف لوذبلا ا ا . يضامل يف 0 يذلا 7 اهقيراق ام اذا

 هل م نك راو رايس وج بردا

 مهتطقساق مهتلهعا ةراضح ريصمل ةثرتكمب الو ل

 . مهدوجوب رعشت ال تداكو اهباسح نم
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 ءيش رمألا يف < يرمعل نكي مل هنا عم « هنم ”صيحم الو موتحلا ريصملا اذه نم ةدعم نيكي لو

 . ةيروطاربمالا ناكس نم مسق ىدل هققح يذلا حاجنلا ركذتن نا يفكي ذا « ليحتسمب وأ ريسع

 تذما يذلا يجيردتلا روطتلاف . ةكرحلا هذهل ةقداص تمضنا « تناك انبأ « ةيندملا رصانعلاف

 اهبلطو « ةيعاتجالاو ةيداصتقالا ةبجولا نم 2« لسبج دعب المج « اديثو هبابسأب رصانملا هذه
 « ةديدجلا فارشألا ةقبط ىلا يضفملا بابلا وهو ةيدلبلا فئاظولا وحن اهفارصناو ىنغلاو ءارثلا

 ءاهل ًادامع ابنم تذختاو ةببدتلا ىلع تلوع ةيروطتلا ةكرحلا هذهو . يركقفو يفاقث روطت هقفار

 دراوم نم احلام ببس « اهدحو ندملا هذه رودقم يف ناك ذا ندملا يف بابسالا امل تنككمو

 نمل هنم دب ال يذلا لوالا طرشلا ناك ملعتلا نا ذا « ةيبرتلاو ملعتلا لئاسو نمؤت نا « ةئاط

 اهدي يتلا ةفقثملا ةبخنلل حاتأ هنيعب اذ هو . اهتاجرد ىلعأ ىلا جردتلاو ةفيظرلا لوخد يغبي

 فالتخا نم مغرلاب « عساو قاطن ىلع « ديقت ناو <« ضعبب ًاضعب ربصنت نا رومالا فيرصت
 ةيروطاربمالا تأر اذلو . اهيذغي دحاو ردصم نم «اهنم تجرخ يتلا قطانملا نيابتو اهرداصم

 ةيدالا ةمبحولا نم < نماضتو داحتا نم هب تفصتا ام لكب مثاقلا عضولا اذهل ةئيدم ابسفن

 . ءاوسلا ىلع ةيبدالاو

 م ةيروطاربمالا ةموكح نا ريغ . ةدحولا هذه زمر لثمأ تناك ةغللا ةدحوف

 «كاذ ذا ةفاقثللنيتفلتخم نيتغل ماما تناك اهنأل لوالا اهفده ةيوغللا ةدحولا نم لعجت
 « ةيموقلا ةغللا تناك ةينيتاللاف . ىرخخالا نود اهنم ةدحاولا دمتعت نا طق اهدلخ يف ردي' لو

 ريغ . ةيروطاربمالا ةدحول اهنم دب ال يتلا ةديحولا ةيمرلا ةغللا حبصتل ابلهؤي ناك ءيش لكو

 نابتسد ال ب دج بطق نوكتو يركف ذوفنب معنت « ىرخالا يه تناك ةينانويلا ةغللا نا

 ةيئانوبلا نوسردي اوناك « امور يف ذوفنلا نم ءيش ىلع اوناك نيذلا لك « م . ىق ثلاثلا نرقلا ذنمف

 كلذ يف نيسجتسم « مالا مهتفلك اهنونسحي اوناك ثيحي ىلوالا مهتثادح ذنم اهديوحت نولواحيو

 شيعلا ةدحاو ةقيرط نع ثحبلل ةعاملاب ادح ام اذهو . ءاوسلا ىلع «ةفاقثلاو ةرادالا تايضتقمل
 كلذ يفو « لوقعملا اهضعب زواجت ةعساو تايحضتب نامورلا ماق « ليبسلا اذه يفو . كرتشملا
 دشت تناك ىتلا ةراضحلا هذ ه ىلع ظافحلا لمسس يف هلذبل ةدعتسم امور تناك ام ىلع لبلد

 ١ . ذجاوتلاب اهيلع
 « ًابيرقت الداعت ناو « نيرظانتم نيرطش ىلا هعم ترطشنا يوغل دح ةيروطاربمالا يف ماقو

 دحلا اذه عقو دقف « طسوتملا رحبلا نم بونجلا ىلا اما . ينبتاللا برغلاو ينيلها قرشثلا : امه

 ةينيئاللا ثبلت لو < برغلا سلبارط ةعطاقم اهتعبت يتلا ايقيرفا ةيالو نيبو ناوريقلا ةعطاقم نيب

 « نراقلبلا يف امأ . لبق نم ةغللا ةينانوي ًاضرا تناك نا دعب ةيبونجلا ايلاطياو ةيلقص تزغ نا
 بونادلا رهبث ىرجم نم بونجلا وحن ةدتم سوريبأ ةعطاقم يلاعث نم تقلطنا نيرطشلا نيب دودحلاف

 ءانثتساب «ةقطنملا يف شيجلا ةطبارم لضفب لكشلا اذه ىلع ترقتساو . دوسالا رحبلا لحاوسملا
 , دعب اوف تأرط تاريغت ضعب

 يرغللا عضولا

 فل



 ًالواحم ةديدج تالاجم بسك ىلع لمعي هرودب حار«ةينانويلاو ةشيتاللا :نيتغللا نيتاه نم لكو
 تحار « ةينانوملا ةغللا نم دحلا امور لواحت نا نم ًالدبو . ايلحم ةيكحملا تاحبللا ىلع ةرطسلا

 يف ةفلختملا نادلبلا يف هققحت بسك لك نا « قحيو « ابنم ًاداقتعا « اهراشننا نيمأت ىلع لمعت
 ةغللا تعاطتسا اذكهو . نيمسعلا ريخلاو ةعفنملاب يه اهيلع دوعي امنا يفاقثلاو يركفلا اهروطت

 نم ةرزاؤملا هذه لضفبو . ينيلهلا دهعلا ذنم اهتققح يتلا تاحاجنلا قاطن نم عسوت نا ةينانوبلا
 « ةرطسلا وهو الا ريثكب ردنكسالال بق هب تأدتبا املكت نا نم ةمنانوداتنكمت امور بناج
 نكي مل ندم عولط تدهش دقف « رصمو ايروسيف اما .ىرغصلا ايسآ تاعطاقم ىلع« ”ةفاقثو ”ةغل

 فيرلا لها كرت نا ريغ . فيرلا يف ةعطاق ةروصب لغلغتت ثبحي ايفاك « فسألا عم « اهددع
 ةغللاو « ةيمارآلا عورف دحا « ةينايرسلا ةغللا نم لك هتبعل يذلا رودلا احضاو انل رهظأ مهنأشو
 لك يف «ًالماك ًايئابن اهحاجن تأي ملف < برغلا يف ةينيتاللا اما . ةميدقلا ةيرصملا عورف دحأ ةيطبقلا
 «ايلاغ يف اما .اهب تديتساو ةيريسالا ةريزجلا هبش ةشتاللا ترغ دقف . اهتاذ تارابتعالل < ناكم

 يف نويدنلرالا نامهرلا طاشنلا نم ائش ابيلا داعا نا ىلا « لامعتسالا نم ةيتلكلا ةغللا تلاز دقف

 .داليمال عيارلا نرقلا ىتح فيرلا قطانم ضمب يف لامعتسالا ةيراج تبقبو «كيرومرالا ةعطاقم
 . يناثلا نرقلا علطم ذنم « لقالا ىلع « ةيكحم ةفلك ةبقينوبلا ةغللا تسردنا دقف امقيرفا يف اما

 3 ماع ةخرؤملا طءءعمانو 38/هعرنع ةامسملا «ةغللا ةيئانثلا ةباتكلا هذهيف زدبي اهل لامعتسا رخآآ لعلو

 « ةبقينوب » : تعنلل انه طق ةربع الو « ةجررادلا فيرلا ةغل حبصت م ةينيتاللا نا الإ , دالبملل

 تناك ةنوبيه يحاوض يف هدبع يف ةيكحلا ةغللا نا لوقيو سونيطسغوا سيدقلا ريشي امدنع
 يف لامعتسالا ديق ةسمللا ةيربربلا تبقبو . هتفرحب انه ذخؤي الأ بحي حالطصالاف « ةيقينوبلا
 ةجرردلا يف « هدر بحي « نيتغللا نيتاه ىدحا هلجست عسوت لكف « اذكهو . اذه انموي ىلا اببيل
 وا تقولا اذه يف « ىربككلا دالبلا رضاوحو ندملا نم قلطنا يذلا يفاقثلا عاعشإلا ىلا ىلوالا
 . ليلقي هدعب

 حوضوب لدي امنا « اهعسوتو اهراشنتا نيمأت يف ةينانوملل ةينامورلا ةماعلا تاطلسلا ةرزاؤمو
 «ةمئاقلا عاضوالل حبحصلا مهفتلاو ريكفتلا قمع نم «ةيروطاربمالا يف رمالا ولوا هب فصتا ام يلع

 لك .ايعم اهكولسو ةغللا هذه نم ةطلسلا فقوم يف حبحصلا اهبجو ىلع ودبت ةزاؤم يهو

 يف اهلاعتساو ةسيتاللا لعتب ذخألا قيرغالا مزات نا تبأ ةيئامورلا ةرادالا نا ىلع لدت لئالدلا
 كلذك . محل طحم'« مهتمارك نم صقتني ءيش ضرف نوشخمي امنأك مهتابطاخمو ةيموبلا مهتالماعم

 تماق يتلا ةيوغللا ةيجاودزإلا هذه نع نامورلا ىلختي نا « ةبناث ةبج نم < ناكمالاب نكي م
 ةكرتشم ةامح نيمأت ىلا لوؤي امع نيدهاج نوشتفي اوحار كلذ نم ًاضوعو 4 مهتفاقث ابيلع
 اهدحو ةينيتاللا تناك « ةينامورلا ةيروطاربمالا نم ينانويلا مسقلا اذه يفف . ينواعت شياعتو
 ايي موقي ناك يتلا ةينوناقلا تاعفارملاو تاشقانملا نا علا عم < ءاضقلاو شيجلا يف ةيمسرلا ةغللا
 ًامود ةرادالا تلاوع « كلذ ادعام يفو : ةمجرت نود ةريثامم ةينانوملاب يرحت تناك نوماحلا

 فيمضتل ةينانوي ةرئاد امود هيف تناك « امور يف يروطاربمالا ناويدلا نا اك « ةينانويلا ىلع

 تلي



 نا هيلع ناك امور يف ام ةنبم فارتحا يف نيبقرشلا نيب بغري ناك نيف . اضيا ةغللا هذبي خسنلا
 سكع ىلعو . طقف يناثلا نرقلا ذنم يأ < نيرخأتم الا هيلع اوابقي ل رماوهو « ةينيتاللا لعتي
 نيتغللا اوئسحا ءافكا نيفظوم « ةيروطاربمالا ملطم ذنم « قرشلا يف امور تدجو دقف « كلذ

 ءالؤه نم ابتجاح ًامود اهل نّمأ «كاذ ذا دالبلا يف تداس يتلا ةيبرتلا عون نا اك « امهودوجو

 ةرفولاو ةرثكلا نم « قردشلا لها نم نويصوصخلا نوبرملا ناك « ةيرثلا رسالا يفف . نيفظوملا

 كافي مشل دددداب
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 اهدودحو نتاغللا نطاوم - ١١ لكشلا

 « بونجلا يف اما , ثلاثلا نرقلا يف ةينيتاللا اهيف ترشتنا يتلا قطانملا ىلا ريشت ةسكمنملا طوطخلا

 تسبنقا دقف « سوئلبيدو يبوتسو « مويكاريد لاثما « نيناللا نيرمعملل ةرطابالا اهأشنأ يتلا تارمعتسملاف

 . ريبعتلل ةادأ ةيئانوملا ةغللا

 يف « ينانويلاب نايبلاو رعشلا لتحا تاذلاب امور يفو . نيتاللا نيبرملا نع ءيشب اواقي ل ثيحب
 . ينيتاللا نايبلاو ةحاصفللو رعشبلل تناك يتلا اهتاذ ةلزنملا « ةيبدالا تايرابملا فو سرادملا يف

 نمبغري نم ناكو . ةيبرغلا تايالولا لك يف ناببلاو وحنلاو فرصلا نوملعي قيرغا نوسردم ناكو

 ةفغللا ةعاصن ىلع اهتظفاحمب ريخفت تناك ىلا املسرمل بهذي « ةملاعلا هسورد ةعباتم يف ةنيبشلا

 اهيلع تداع ددجت ةكرح < تاذلاب ةبقحلا هذه يف « تفرع يتلا ةينيلحلا ةفاقثلا ىلعو « ةشاتودلا
 هذه راشتناف . نوريثك هريغو يقيرفالا هيلوبا لعف ام انيثال نوبهذي وا « عاعشالاو راهدزالاب

 نم اهمظعم ناك ينلا ةبرغلا تاعمتجملا هذه ىلع رطاعلا ءانثلاب داع اليوط اهرارمتساو ةكرحلا

 .بوغرملا روطتلا قيقحت ليبس ىف ةعرسب لحسارملا عطقتو ريسلا يف "دحت نا اهيلع ناكو دالبلا لها
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 جئاتن ىلع « الامجإ ةينيلهلا ةيماعلا ةكرحلا عم لاصتالا رصتقي نا قحلا مأو < برغتسملا نمو
 ةانثتسا هرابتعا نكمي حاجن ىوس ليروأ كرامو سونايرده لثم امن . ةمحطس ابمظعم يف تءاج

 ىلا « لامالا ىلع « تدا لاجلا اذه يف تلذب يتلا تاطاشنلاو دوبحلا نا ريغ , ةدعاقلا نم

 ام ةثيدحلا تايندملا نيب ىرن سيلف . ناسللا فترط دمب اهتلباقم وا اهنم صاقتنالا زوجي ال جئاتن
 تطعا وا ةمظعلا نم ةبسنلا هذه لثم ىلعو «ءاطعلا نم ردقلا اذه لثم ىلع يطعي نا عاطتسا
 . رامضملا اذه يف امور هتطعا امب هتنراقم حصي ائيش ٍلعفلاب

 نم ةيروطاربمالا ةمسق نا فيك تبثت انه اهانلجس يتلا جئاتنلا هذه لك < ةدحوو ةفاقث
 يتلا ةيوغللا دودحلاف . ريثكب كلذ دعب مت ماسقنا وهو « اهماسقنا ىلا ضفي' مل « ةيوغللا ةبجولا
 اذهو . ةسايس ًادودح « ليوط تقو دعب تحبصأ < طسوتملا رحبلا نم بونجلا ىلا تماق
 «هترمثتساو هنمتدافا يوناث رذع وا يعرف ببس ىوس «ماسقنإلا اذهيف فلؤي ل يوغللا قرافلا
 دمج ام اذا تح روخصلا بيراخننم عيقصلا ديفي اك « زكرملا نع ةعفادلاىوقلا « عساو قاطن ىلع
 دودحلاف“ ناقلملا ةريزج هبش يف اما , ىذأ نودب يقيل الاو « اهعلفوابخسفت ىلع لمع اهيف ءاملا
 دؤي ل ةلواطتم لابجا ةليط اعم نيتغللا لاعتسا نأ ىرن اذنكهو .يفتلتل نكت مل ةلصافلا ةيوغللا
 . ةيروطاربمالا ةدحو ةلخلخ نم ءيش ىلا

 . ةماعلا ةفاقثلا ةاكشم هوجو نم هجو ىوس نككت مل  ةيوغللا ةلكشملاف ؛ ببسلا اذهلو
 تناك اذاف . ًادبقعت اهدازو ىلوالا ةيضقلا لح يف هرثا كرت ةريخالا هذه هتقال يذلا لحلاو

 « ةينامورلا ةيروطاربمالا يف « برغلا ناكسل ةحودنم ال ًاعضو « هذه ةلاحلاو « ةغللا ةيجاودزإ

 كلذو « اكسامت اهديزيو مهتدحو نم دشي ًالماع ةيجاودزالا هذه يف اوأر مهنًالف « هب ذخالل

 تذخا ةدحولا هذ مهو . قرشلا يف قيرغالا هغلب يذلا يناقثلا ىوتسمل لوصولا مبنم ًايخوت
 تناكو .ةثيثح « ةعيرس ةروصب ًاروطو « أديئو ةرات «ةراضحلا نم ىرخالا تالاجلا يف ققحتت
 مهلك اوحار انيب « ابنم دحلا وأ اهدص ةرطايالا لواح البس « ًالثم نيدلاب قلعتي امبف < جبنت

 عساوت نم ابلكو « ينفلا قوذلاو ركفلا روماب قلعتت تناك امدنع « يعاسملا هذه نورصاني

 ةينيدلا سوقطلاو تادابعلا هذبك ةدروتسم نكحت مل يتلا « اهتاقتشم نمو ةيناثويلا ةيكيسالكلا

 انيب « اهانبتيو اهفقلتي ينفامورلا بعشلا لبقا يتلاو «دبعبلا قرشلا نم برغلا ىلع تدرو يتلا
 نم طحلا وأ اهدتحي مرك نم صاقتنالا ىلع ٌررجبل دحا نكي مل يتلا ةفاقثلا ممس نم تناك كلت
 لالخ نم الا نامورلا اهيلغ علطي مل ةديعب ةينانويلا ةيكيسالكلا نا ةقيقحلاو . ةيماسلا اهتلزنم
 « اذه نم سأب وا رض ياو . ينيلملا رصعلا باتك اهعضو يتلا قيلاعتلاو ريسافتلاو حورشلا
 ةقحلا ةفاقثلا « ينانويلا ملاعلا اهب علط يتلا ةيركفلاو ةينفلا ةفاقثلا هذه يف ىأر لكحلاف ؟ ىرت اي

 ةيروطاربمالا هذهل دحوم « ماض رصنعك !مهرشنو اهينبتو اهسابتقا امور ىلع بجوتي يتلا
 . اهتأشنا يتلا فارطالا ةيمارتملا

 يف لضفلا لك لضفلاف اهقيوافأ عضرو اهيلع لبقأو ةفاقثلا هذه ىلا برغلا فرعت ام اذاف

 تل



 . برغلا يف ةفاقثلا هذه راشننا ابققح يتلا تاحاجنلا ىلا ًارارم انرشأ دقف . اهدحو امورل كلذ
 مدعو « رصعلا اذه لاجرر نم نيركنفملا ضعب اهب مايقلل حّمطنت يتلا ثاحالا ءاوخي انهون كلذك

 « ضراعتت ال يتلاو انه اهنع بارعالا نم دب ال يتلا تاظفحتلا ضعب نم دب ال كلذك . اهاودج
 نع جتانلا جودزملا رطخلا نأل « ةيرهاظ ةروصب الإ « هالعأ هب انئج يذلا ءيشلا عم « كلذ عم

 اهيلع اك ةفاقثلا ىلع ًارطخ نوكي«ىرخأ ةبج نم ريهاجلا تافاخس نمو «ةبج نم «ةبخنلا ديرحت
 انهو .ابيلع فلاحتت يتلا اهلاكشأ ىلع ىضوفلاو ةاكاحلاو دارطالا اذهو تاهافتلا هذه نم رطخ

 يداعلا جاتنالا ىرن«ةفقثملا ةمخنلا جاتنا بناج ىلإف «ناكمو نامز يأ يف ىرخأ ةفاقثيا يف اك

 لدعملا طحنا نا ناكف : قاوذالا اهنم لقصت“ / يتلا ةيبلاغلا نوفلؤي نئايز قاوذأل اقبط هب ءيج

 نم تءاج يتلا ةفاقثلا هذبف < ىرخأ ةبج نمو . ينفلا جاتنالاب قلعتي ام يف اهس ال « طسولا

 لاصتالك نع اوعطقناو مهتئيب نم اوعلئتقا ةعامج ةفاقث ىوس لثمتل نكت / < ديعي نمو < قوف
 « هذه ةلاحلاو « زوجي الف . ةلبصأ ةلبرت هنمؤت مسد ءاذغ لك نيبو مهنيب ليح « ريهاملاب رشابم
 .ىرخأ لئاسو تلمْعْمتسا ولةجينتلا هلع نوكت نا ىسع ام « لامخلاب ولو « روصتن نا الإ

 ةقايسلا يف ةلمم ةدحو ىلا يضفتس تناك لئاسولا هذه نا وه نانثا هنف فلتخي ال يذلا ءيشلاو

 . لوالا فصلا عئاور نم ةعئار يأ جاتنا نم نكمتت نا نود

 اذهةمظع ءيثشب سمت الكلمفلاباهانيدبأ يتلاو انه اهئادبإ نم دب نكي لل يتلا تاظحالملا هذهو

 دوبج اهب تفصتا يتلا ةقباطملا هذهو «عامجالا اذه وهو الا « خرؤملا رظنب دبتسي يذلا دبشملا

 تاءادن اهتيقل يتلا ةئاقلتلا ةباجتسالاو «دايدزالاو ومنلل ةلباقلاو « ةديدعلا « ةبجتوملا تاقبطلا

 يتلا ةمخفضلا ةيروطاربمالا هذهو . ثايالولا عبمج يف ةلودلا اياعر نيب ةمخنلا ىدل «ةرطابالا
 علطم يف هلقأ « ةيريربلا نم ريبك بناج ىلعو « ةرفانتم « ةدعابتم تاتشأ نم ءدبلا يف تفلأت
 لثمأو ىلعأ يه « ةفلتؤم « ةدحاو ةفاقث ممعتو رشن قيرط نع ةدحولا ىلا ةعزانلاو « اهرمأ

 رودص يف جلتعا يذلا ناميالا اذهو « نآلا ىتح خيراتلا ربع هب ملح ام وا ناسنالا هفرع ام

 ةيداصتقالاو ةيرادالاو ةيسايسلا ةدحولا هذل مزاللا لكما نمؤينأب ليفك لمعلا اذه نأب عبجلا

 لايخ دوار يذلا تاذلاب محلا اذهو « ةيلحو ةنيز نم مزاي ام اهيلع يفضيو « ةبعاتجالاو
 يف لجعو ركابلا هتومببسو «هيدعاسمو هينواعم ةضراعم هبجو يف راثأو «لبق نم ردنكسالا

 ةعاطتساب ناك هنا دعب كشي نم لبف « ابلشف ىلا يلاتلاب ىدأو دتنا لبق ةركفلا ضابجا
 ؟ كلذ نود وه امب يقأت نا وا جرخت نا ةينامورلا ةيروطاربمالا

 يبدالاو يلقعلا لمعلا ٠

 دب ال نيفلتخم نيبدأ ىلا تضفأ « ةينامورلا ةيروطاربمالا اب. سبلتت ةبوغللا ةمجاودزالا هذه
 «قبطنتال ةسببدالاو ةيلقعلا ةامحلا نا ريغ . رخآلا نم دحاولا لاصفنا ىلع « انه امبسرد نم
 ةيجاودزا رثؤت ال لقعلا وايركفلاطاشنلايف رهاظمكلانه. ىرختلا ىلع اههنم ةدحاولا «ةورضلاب
 يف هلقأ « اعم نيتفللا ةداجا ثبح « ينامورلا عمتجملاك عمتجم يف < ةدحولا ىلع أريثك اهيف ةغللا
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 رظنن نا انب نسحي اذكهو . طق ةردانلا رومألا نم نكي مل « دحاو ىوتسم ىلعو « برغلا
 . لمعلا اذه لثمل عطقنا نم اهب ناعتسا يتلا يوغللا ريبعتلا ةاداب ءيشب متبن نا نود اههيف

 ةيماملا حورلا طاطحنا ١

 «مراع مخزب تلجت«يطسوتملا قرشلا يف تعلط يتلا ةيماعلا حورلا هذه 550
 يتلا فورظلا نم تدجو ثيح امور تغلب مث . ينيلهلا دبعلا لالخ لان ا

 يتلا تاحوتفلا عيسوتو ءاشنالا اهل حاتا ام « ةيروطاربمالا اهل اهتأمه
 ؛امب ةدافالاو عسوتلا اهل تحاتا ةديدج بابسا ةساعلا حورلا هذه تأببتو . راضملا اذه يف اهتققح

 يف ترشتناف . هطبضو هب مكحتلاو هليصحتو هعمج اهل نكما يذلا ضيرملا معلا اذه نم اهل مت
 تاوداو 2« تاظوفحملل ًارود ةيموكحلا ةراذالا اهل تأشناو « تايتكمو بتكلا رود دالبلا

 ابف ام.ىلع عالطالاو ةيركفلا رئاشذلا هذه ىلا لوصولا ضعبلا عاطتسا ثمحي « يصقتلاو ثحبلل
 ذا « هدراوم راؤتساو هسايق نكما يذلاو « كاذ ذا فورعملا ملاعلاو . ةنونكم رارسا نم

 « ملعلا ةلمح نم قيرف « ريثك ربكأ ةبسنب « هل رفوت نا دعب « عسوتلاو دادتمالا يف « رخنآلا وه
 هعوبريف فاوطلاو ةلحرلا ىلع مهلمح ام «ابنولغشي اوناك يتلا ةفيظولا نمو «غارفلا تاقوا نموه "مت
 « ةيشانمو « ةيعيبط نيب تعونتو رظانملا هنم تددعت يذلا ملاعلا اذهو . ًابرغو قرش هتالاجو

 ةعونتم راطقا نيبو هنيب ترسيو تالصاوملا بابسا هل تأبهت « ةيرشب قورعو تابنو ناومحو
 ىنثطعلا لوقملا يوذ دعاسب ام لك رفوت دقف لوقلا رصتخمو . ةيئانتملا هدودح ءارو ام ىلا ةعقاو
 ديدج اهمظعم < رصح الو ال دح ال تاناكما نم ةدافالا « ملعلا ضايحو ةفرعملا لهانم ىلا
 ةيعقاولا حورلا هذهو . دح ىصقأ ىلا اهنم ديفت نا نونفلاو مولعلا عيمج ةعاطتساب « ثدحتسم

 يقطنملا ينانويلا لقعلا رتخست نا اهناكماب ناك «عساو قاطن ىلع اهب اوذخأ و نامورلا اهبفرع' يتلأ
 نامورلا ملعي هرودب فرصنيف « اهيف ماهو ةيفسلفلا تاديرجتلاو تايرظنلا هذه يف حاسنا يذلا

 ولحيو . ماجسناو طبارت نم اهنيب ام نيبي هجو ىلع اهنوللحيو نوككلا اذه نوؤش نوللعي فيك
 صاخششا نم جرخ وا "مت نوكي ناىسع ام روصتيل حوجلا لايخلا عم قلطنبف ركفلاب مهب نأ ءرملل
 , دالبملل يناثلا نرقلا يف « ثم اشاع ول سنيتستارباو وطسرأك

 تبل ام يتلا ةيماعلا حورلا طاطحمنا رداوب تربظ دقف .سفانم وا ن'رق_ اهنم دحأل نكي ملف
 الو « لمعلا ىلع ةردقلا الو طق بغت مل تاءافكلا نا حبحص . رارمتساب تدادزاو ثدتشا نا
 ةيرشبلا ةفرعملا ناولأ لكب متهت ًالوقع «قباسلا يف اك « ىرن انك .ةّسّلْنطلا ةبداعلا حورلا هذه

 «ةياغلل ةردان « تالاح ضعب ءانثتسابو .ءيش لك يف «ي رئاد (يعوموم ملعاف منا يف حطتو .
 حورال يهذلا رصملاف . ملعلا تاعاطق نم عاطق يأ يف ليصأ يدج لعب علطي دما نم امن
 نع يرحتلاو يئاعلا ثحبلا رصع كلذكو « ةعر اًنود بهذو ىفقنا ًاهدق تّلحت يتلا ةسلعلا

 نع تياغو « ةساجلا هذهو « عافدنالا اذه همم بهذو بهذ كلذ لك . ةضمافلا ملعلا رارسأ

 ف



 فرا ةرصاب نيع لكل ودبيو « اهفوطقو ابحئاتنو ابلئاسوو اهفادها يف ةددجملا حورلا دوجولا
 لايجالا يه اهف .قطنملاو لقعلا دعاوقل عوضخلاب ىضرت ثمح نم هلقأ «تلاز دق ةيلقعلا ةعاجشلا

 . ديعب نم ولو انيلع لطت « اهضيضقو اهتضقب < ىطسولا
 نا ينيلهلا ملاعلل قبس يتلا ناتعزنلا ناتاه «تاذلاب تقولا اذه يفو « نآلا رمألا نم انمهب يذلاو

 ربك[ ص خشب امهيلعبلغتلا عاطتسا هنا الإ «دعب ايف« رثكأف رشكأ اهيصبرتي ذخأو لبق نم اهفرع
 نوعمجي بتكلا ومن ايلكم اوهجتا هل اوعضخيو عقاولا وحن اوفرصني نا نم ًالدبف . هيلثممو هلاجر
 وه اذه .هوأر وأ هواجس ام عمجي هنا اومهوت وا نيمدقالا مولع لْمثَمْنِي ام ريخ هيف اوأر ام اهنم

 لّطعت نا نم ولخت اليتلإ عيماجلا هذه عقانم ليج دحا نم امن . تاذلاب « تاعوسوملا » دبع

 تاعوسوملا هذه نم ةلثمأ رخأتملا ةيروطاربمالا دبع انل مادق . اهيلع ءرملا رصتقا ام اذا ريكفتلا
 « ةبناث ةبج نم اوواسأ دقو . رششع سماخلا نرقلا رخاوا ىتح يرشبلا لقعلل ءاذغ تبقب يتلا

 لكل اوعطقنا ذا « ةبيرلاو كشلا ريثت يتلا ةيفسلفلا تايرظنلا هذه ايس الو ةفسلفلا لامعتسا
 نكت م نا « يلقعلا دوبجلا تذآ ام ًريثك يتلا ةيزمرلا ىلع مجشي وا « ةبارغلاو بجُنعلا ريثي ام
 ةفكح لبمت ال ةيساعلا حورلا نع ًاليذب تربتعا يتلا ةعزنلا هذه تناك ام اذاف . هتياغ نع هتلاوح
 ليصحت ىلع طق مجشتل نكت مل ةيبدا وا «ةيقالخا تارابتعال الإ نيلت ال كلذ عم «يبف « نازيملا

 . اهطيسبت ىلع الو مولعلا
 مالا ماوهالا نادقف رداوب مامأ نحنف « ةماتلا ةعبطقلا مامأ دعب .سمن' مل ناف « نكي اهمو

 يضاملا دبعلا تزيم يتلا ةماعلا ةكرحلا ةيا: مامأ يلاتلاب انحبصاو ةماعلا حورلاب ايجيردت
 فده يتلا ةياغلاو « روطتلا اذه اهعبتا يتلا ةقيرطلا نع فشكلا عيطتسن ول ىنمتن كو . هتعبطو
 رثكحالا ةينيدلا دئاقعلا طغض : لبق نم اهيلا نرشأو اهانسمل ثداوحي لصتت عبطلاب يبف . اهبلا
 « ةدابعلاو بصعتلا دودح ىتح هتازاجناو يضاملا يتآم مارتحاو «فطاوعلا ةراثإ دشالاو ةيزمر

 . ةيظفللا تائسحملاب كاسمتسإلاو ةحاصنفلاو ةغالبلاو ةباطخلاك ةيناسلاو ةيناسللا مولعلاب فغشلاو

 . عضبملا تحت عقت الو ليلحتلاو ثحبلاو سردلل اريثك نيلت ال اهسفن رومألا هذ م نكلو
 نع ىأنمب امود ىقبت « رابداو لابقاو ءرفو رك نيب لوقعلاو راكفالا بذاجتت ىتلا تارابتلاف
 . ةيرس « ةيفش « ةضماغ اهنال ثحبلا

 «بتكلا نيب نم اهدشحو تامولعملا عيمجت يف ترصحنا عالطالا ةعس

 فنرا نود قحلا ةفرعملا بلطمل يفتخت نا لبق اهتاذ نم ركدتن كلذبو

 . ةابحلاو ةوقلا يملعلا ردصملا يلوت روما اهلكو لبصألا عج.رملاو يماعلادانسالل ًانزو مقت

 تالا#يلا نم ريثك يف تربظو ةيروطاربمالا علطم يف ةيمهالا ضعبب تمعن ةكرحلا هذهو

 معو ايجولوليفلا نيي قفاوتلا اذه يفو نانوبلا ءاملع جهانم نيب تلغلغتو « اهفالتخا ىلع ةيركفلا

 « رصيق يرصاعم نم نروراف : امور يف راس « تاذلاب جهانملا هذم ىلعو . ايجولويكرالا

 صصختلاو يماعلاراحبتسالا

 ثقي



 هذه اهتقيرط اقبط دقو . سطسغوا دبع يف نيروبشملا ةاحنلا دحا « سوكالف سريريو يوغللاو
 لمعب اماق كلذبو « امور خيرات ىلعو ةينيتاللا ةغللا ىلع « ددصلا اذه يف اهب اماق يتلا دوهجلاو
 تافلؤم يهو « نابتاكلا ناذه اهعضو يتلا تافلؤملا نع ديفواو سريبورب ردص دقو . دبجم

 يف ايدق نامورلا هيلع حلطصا ام ةفرعم يف لضفلا ىزعي اهملاو « مويلا ءيش اهلم دجوي دعي من

 . بتكلا هذه نم تذخأأ يتلا تاسابتقالا لضفب نيدلاو ءاضقلاو ةغللا روما

 باتك مه« اهيف اوفكلأو «سطسغوا دبع يف« ةليوط ددمل امور اونكس نيذلا نانويلا ةبتكلاف

 . ىرغصلا ابسآ نم لاعشلا يف ايماما ةعطاقم نم ءاج يذلا نوبادتس مهنيب « يطاولا ىوتسلا ن
 نيب هتباتك يف جزمو « ءيش اهنم انلصي م ةيخيرات تاركذم انل كرتو ًايفارغجو اخرؤم ناك دقف

 كلذك مهنمو . ابضتقم أزجوم يقب مدقلا خيراتلا نع هثحب ناالا « ايفارغجلاو خيراتلا
 « 8:طانما فوم !شمام»اوسع ةيخيراتلا ةيتكملا : ناوئعب ًاباتك عضو يذلا ٍلقصلا سوروذريذ

 دب ىلع ايلاغ متف ىلا ميدقلا خيراتلا لوانت هنا ذا « ىمرملا ديعب فدحلا عساو « ماع خيرات وهو

 هبلا نورقتفي ام ةبسنب الا رصعلا يخرؤم ديفي ال اذه هخيرات نم ىقبت امو . رصبق سوبلوي
 يسانركيلاطا سويسيند [ضيا مهنمو . ةءانبلا راكفألاو يخيراتلا دقنلا نم ولخت رداصم نم
 ابعضو يتلا تافلؤملا هذه يف ةطقاللا ةرظانلاو « رظنلا ةقد هصقنت « ةحاصفلاو نايبلل معم وهو
 . ءافوج « ةلمم ابطخ « ينامورلا خيراتلا » : هباتك اشح انيب « يبدالا دقنلا لوح

 يذلا ق”وفتلا اذه نم ءيش ىلع « نانويلا باّتكلا ءالؤه ظفاحي نا فرع دقف « كلذ عمو

 تدمخ نا ثبلت مل ةبغر يهو « هيلا مهشطعتو ملعلل مهبح ىلعو « نويردنكسالا ةبتكلا هب ىلحت
 ذاتساو رصعلا ءاغلب سيئر ىرن لوالا نرقلا فصتنم يفو . ليلقب مدعب تأفطناو ًاعيرس اهتلعش

 مولعلا نم هنكمتل يل اولا انمي علب ستارك « كاذ ذا رهشالا ةحاصفلاو ناسسلا

 ىلا جاتحي هنا الإ . ايلاع اهب هيونتلا قحتست 3 ةيبرقلاو ملعتلا ىلع ةردقبب ز زاتما هنا اك « ةمئاسللا
 لك ىلع اهقبطي حار لوصأو ةيجبنمب ةغالبلل ليوطلا هسيردت ه”دمأ دقف . خيراتلل حيحص مهف

 بغري نائف ماها ىمادقلا باّستكلاب مهي « ةينوطنالا ةرسالا دبع يف < نوتذورف ىرنو . ءيش
 «ناببلل قذاح ملعتك اهربدتيو اهقوذتي «تاملا تاماكلا «ةيباتككلا مهتافلخعو مراثآ يف دجي نا يف
 ايدام « يناسنالا عقاولا نع « اهريبعتو اهنولدمو اهاعتسا هوجو ةيباوص يف طق يلابي نا نود

 . ايبدا ما ناك

 اذاتسا هرودب ناك « بولسالا يف قلذحتملاو ةيظفللا ةعانصلا فلكتملا ذاتسالا اذهو
 مو « هاطخ نع بتكتت كلذ عمو « هذاتساب را بجعأ يذلا كلافأاع - 0 هال لمجول وآل

 « يبدا ءاذغو « ىلقع يننحي دوعي نا فرعو « يجراخلا يظفللا جرببلاب « هتلكاش ىلع « لفحي

 ةيمست ىلع هلمح ام اذهو « انيثا نم ةبرقم ىلع ينامورلا بتاكلا اذه شاع دقف . ًازيكرت رثكأ
 تايسمالا نم هل ةعومج نع ةرابع وهو ةلناد كاا1( ةيكستالا يلابللا 00 هل باتك

 مهريغيو «ناسللا ةبارذب مهل دوبشملا ن"الخلا نم ةافطصم ةبخت نيب اهرآدآ رمسلا ثيداحاو
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 هلك اذبي ماق . دراوشلاو دباوالا نم ريثكلا دّبقو ًاريثك أرق دقو « ةيلاعلا ةفاقثلا ىلع ةديدشلا
 رظنب اهريدتف « ةروثأمللا تابقتنلاو فوطقلا تاراتخمو ةببدالا عيماجملا ريخ مجتنا «ةقا"وذك

 هئاحا يف لوانت دقو . دقنلا كم ىلع ابضرعو « اهتضراعم دعب اهحرشو < بقاث يأرو <« بقاص
 يف مهّفتو ربدتو ةيانعب كلذ لك ٠ خيراتلاو ةيسايسلا مُتظننلاو « يبدالا دقنلاو وحنلاو فرصلا

 ريتا لاا ام اذاف . دج ةانأ لوط

 هتعزنلو يماعلا هلوضفل اعابشا نكلو « رصعلا جبنب هنم اذا الو « لاغيالا اذهب < الضأ هنم
 نا فرع نا دعب نامورلا خيرات نم ريثكلا ءيشلا ةفرعمب ًاريثك هل نونيدم نحنف . ةيككشتلا
 « رصعلا كلذ يف ينيتاللا بدالا ةلمح رابك نم مرت ددعل ةمهملا صوصنلا نم ريثكلا انبلا لقني
 ةمحبنم ىلع ريسن ناو نورق ةعضبب هنامز لبق ءاجو هل ركدق' واف . اهتنايص نم نكمت اذكهو
 ض'وخلا نع هتناص تناك يتلا طابضنالا حورب « مهتلكاش ىلع عتمتيو « كاذ ذا باتكلا ضعب
 رداصملا هي رس ل و ل وشنو تاون اح
 ةردق نم هب ىلحت امل ةبسنلاب « نوكي نا نكمأل « هلوانتو هفرصت تحت تناك يتلا ةريفولا
 «ميدقلا خيراتلا مهفرع نيذلا ءاماعلا ربكأل ايواسم «دادتعالاو ءاعدالا نع هتناص ةوالطو ةسامكو
 . عقاولل مهفتو لقعلا ناحجسر نم مهل مت ام هل "مت نا دعب

 تافص ىلا رقتفا < ساينازوب يجيرفلا بتاكلا هرصاعم اهبلا رقتفا ةسبدالا ةسايكلا هذهو

 ةعطاقم « نانوملل فصو باتكلا اذهو . « ناتوبلا فصو » : موسوملا باتكلا بحاص ىرخا
 دئاسمؤملاو ينابملا « نيردانلا ليصفتلاو قيقدتلاب فصوو انل ركذف ؛ ةنيدم ةنيدمو « ةعطاقم

 ةلاحترلا اذه نوغبرؤملا بقل ام اريثكو .اهي ماق يتلا ةليوطلا ةلحرلا يف اهراز نا دعب اهيف ةماقلا
 اهلمحي يتلا ةلدآلا بتكب اذه هباتك ةنراقم نكميو . فاض ولاب وا 6 طؤتهقلم « ليلدلا »ب
 ةرظنلا رقتفي غب كلذك , حوضولاب ىلحت اهم « ًاقاج ودبي هليلد نا الإ «رصعلا اذه"يف حاوسلا ميعم

 .ةينيدلا سوقطلا رومأب يصاصتخاللو راثآلا ماعل بضني ال نيعم هنا الإ «ةديعبلا ةحمللا ةدقانلا
 نرا رادقألا ترّدق دبع يف كلذو « ةدافالاو ةعتملا يف ةياغ لمعب ةيحانلا هذه نم « ماق دقف
 اذمه « عاتجلا ملاعلل اجذومن زربف « يملعلا ثحبلل ةفعسملا لئاسولاو « ةبيطلا جذاذلا هل رفوتت
 عونلا اذه نم ةلدأ انل علطيل ًادحا ءاذه هلمع ملي ملق4لاوزلا ىلا هليبس يف ناك يذلا جذومنلا
 . ىرخا نادلب يف

 . ةيناسنالا مولعلا هذه نم اهريغ نم لضفأب ايفارغجلا ظح نكي م

 زجع نا دعب « ةظحالم ةقد نم لوصأب ًاماع اهفصوب امل "دب ال ناك

 ىلع موقي اماع اهرابتعابو . كلفلا ملعو ةيضايرلا مولعلا يف مدقت يأ لجسي نا نع كاذ ذا ملعلا
 ىنعت' ةلودلا ىرن مدقلا خيراتلا يف ةرم لوألف . ةميظع تاليهست اهفرصت تحت تأر دقف فصولا

 اًبيرغأ هرهص ىلا سطسغوا دبع دقف . يروطاربمالا دبعلا انيلع علط نا ذنم «ملعلا اذهب اعمر
 نا لبق تام « ملاعلل ةريبك ةطيرخ « ابيرغأ قاورب فورعملا قاورلا ناردج دحا ىلع مسري نا

 يلوكلا ماظنلاو ملاعلا ةفرعم

 فل



 ًاداوس ادب اك ممرلا اذهف . طق اذه نم ءيث يلمع انلصي لو .هتافو دعب تلمكأف اههمر نم غرفي
 يذلا صنلا نا ريغ . هضرعو رادجلا لوط نيب ماقلا قرفلل كلذو « ةقدلاب فصتي مل ضايب ىلع

 مف - ةيمسر سيياقمو تاءاصحا ىلع ماق صن وهو - اًيرغأ ةافو رثإ هرشنب سطسغوا رما

 ام ىلع اهلك لدت « ةلثمأ ةدع نم رخآآ ديدج- لاثم اذهو . ةديفملا تامولعملا نم ًاريثك كش الو
 .ضرالالوح ةحيحصلا انتامواعم عسوت نا اهنأش نم ناك يتلا ةديدجلا ةيتاوملا فورظلا نم رفوت

 ظوحلم يصخش دبج ياب نوبارتس مقي ملف . وجرملا ردقلاب متي وا لصحي ل حاجنلا اذهو
 همه ناك ذا « لكاو نسحا وه ام ىلا اهزواجتيل بتكلا ىلع ةروصقملا هتامولعم لاكتسال

 يف ىطختي نا نم ةدئاف ال نا ىأر اك «ةيريموهلا نفسلل ًاقيقد اتبث : وا افشك انل مضي نا ربكالا

 ىرخا ةهج نم ًادج فسؤملا نم هنا اك نككمملا نم . هاير ترهل يدل نا كل هج

 هعم اوعمجي نا مهل حمسي عضو يف اوناك نوريثك اهبف عقو يتلا طالغالا هذهب ةليوط ةمئاق عضن'نا

 عبني لينلا موت « هدبع يف ملعلا ءارصن نمو « ايناتيروم كلم يناثلا ابي كلملاف , ةماه تامولعم
 «رخآآ ىلا تقو نم « رهظيل «قرشلا هاجتا يف ضرألا تحت روغي مث يسلطالا طيحلا يحاوض نم

 ينابسالا يفارغجلا حار « لوالا نرقلا طساوا يفو .هناردغو طشلا تاريحي يف « هملاعم ضعب يف

 تاليعزخلا هذبب دقتعيو مسي « كاذ ذا « ايفارغجلا لعب نيصصختملا نم وهو « المم سوبنوبب

 تانئاكلاو بئارغلا نم كلذ ريغو «تالجرتسملا ءاسنلاو « ءاقنعلا لوح اهنوددرب يتلا تاقيفلتلاو

 « تاذلاب رصعلا اذه يف . ييتايردالا رحبلاو بونادلا رهن نيب ةقالع ىرب ناك كلذك“ . ةيسجعلا

 طيحملا سونايقوالا اهىهسرب يتلا ناجلخلا هذه نم اجيلخ « نيوزق رحي ىلا ظني ربكالا نيلب ناك

 . انسآو ايقيرفا نم ريثكب ربكا ابوروا ناب كلش يا « ةيئاث ةبج نم هرماخم لو < ضرألاب

 قطانملا هذه لوانت ايفارغجلا ملع يف قيض قاطن ىلع هقيقحت نكما يذلا حيحصلا مدقتلاف
 :مؤسوملا باتكلل لوبجملا فلولا عاطتسا لوالا نرقلا يفف .نورجاتم ةراحي اهدايتراب ذخا يتلا
 قلعتت ةفيرط ةديدج. تامولعمب دمي نأ ( رمحالا رحبلا يا ) « يرثيرالا رحملا لوح ةلحر »

 نوفصي تالحر نوعضي نيريثك ىرن كلذك . ةيدونجلا نيصلا لحاوسبو ىتح دنهلا لحاوسب

 نهرب دقو . « دوسألا رحبلا ىلا تالحر ٠ ابنم « دوسالا رحبلا يف مهتالقنتو مهرافسأ اهيف

 ريبكلا هماّتها نع 4 سونايرده روطاربمالا دبع يف ايقودابق ةيالول امكاح ناك يذلا سونايرا

 بتك يذلا هسفن سونايرا طق ىرن الو « ةئراط ةيدرف ثادحا اهبلا امو هذه . ساقوقلا ةعطاقمب
 تناك نرا دعبف . هلوانتم يف تناك يتلا ةثدحتسملا تامولعملا نم ًاريثك دافا دق « دنلا نع
 لوبجلا ىلا اهراظناب بئرشت تناك يتلا حورلا هذه ىرن ينيلحلا رصعلا يف اهدشا ىلع ةيماعلا حورلا
 دعن ملف . مرطاوخ دوارت الو « نيفقثملا قرؤتل الو « ءاماعلا دهستتل دعت مل ء«هنع فشكلا لواحت

 تاقرطلانم مغرلابو . مساولايفارفجلا فشكلا اهب نرواقلا فدي ةدبعب ةريبك تالحر دهشن
 ءالؤه ىرن ©« تلصح يتلا ةرتاوتملا ةيرحبلا رافسالاو « ابقش نكما يتلا ةضيرعلا ةديدجلا
 تافاسملا ديدحت نوديري امدنعمهل رفتغت ال تاوفه نوفرتقيو«ةجمس طالغا يف نوغقينيبفارغجلا
 . هانكس رادو هتطوم : ضرألا هماب متبيل الو «اريثك ثرتكيل ناسنالا داع اهف . تاهاجتالاو
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 الأو « يماعلا ثحبلا مدقتب الأ طق بجعلا نم سيل « انركذ يتلك لاوحأو فورظ يفف

 دحا « يروصلا سونيرام رث نم ركذي ءيث انيدل دعي مل . مامالا ىلا ةسودام ةوطخ ةيأ لجسي

 هرصاعم وه امساو ًاركذ مهرّيْسأو ةبقحلا هذه ءادع ربكأ لعلو . يناثلا نرقلا يف ملعلا ةلمح
 ةئيدم نم ةبرقم ىلع شاعو « رصم ديعص يف سيبملوتب ةنيدم يف رونلا ىأر يذلا سوميلطب
 : دلاخلا هباتك لاجلا اذ ه يف عضوف « كلفلا ملعو تايضايرلاب ًايصاصتخا ناك . ةيردنكسالا
 لابجألا لاوط هب ًالومعم اذه هباتك يقبو « كلفلا ملعو موجنلا ماظن لوح « يطسحملا »

 « لا ةيبرعلا فيرعتلا ةادا نم ةتوحنم ةءاك « يطسحملا » و . دبعلا اذه دعبو ىتح ىطسولا

 هققح يسنلا حاجنلا اذه نا لاقي قحلاو.« مظعلا » اهانعمو ة/هونو/مو ةينانوملا ةماكلا نمو

 «فلؤملا اذه اهبعضو يتلاىرخالا ثاحالا نم هريغك اذه هثحب نآل «سلتخ « لوحنم شسوميلطب

 دقف . يصخش لصصحت وا دوبجب ىلع دمتعي نا نود نيينيلهلا ءاناعلا نم مدقت ام ىلع رثكالاب لوع

 ذألا لهأ هنا ك « سوخرابيه لمعو اهب مّلع يتلا تايرظنلاو ءىدابملا لقن ىلع هلم رصقأ

 ماظنلا نم وأ سمشلا نم تلعج يتلا يموماسلا سوخراتسرا مّتلعو اسبب لاق يتلا ةيرظنلاب
 ىلع ةضرالا ةركلا نارود ةيرظن « لقعلل ةداضم اهرابتعاب « لذر ا < نوكلا روحم يسشلا

 ا . اهبمطق دنع اهروحم

 وه لوالا اهضرغ نآل ممالا اذه ابيلع قلطي نا قحتست الف سوميلطب ابفارغج اما
 ةيعيبطلا ليصاحم لابو « مهفالخأو بوعشلا تاداعب قلعتت يتلا تامولعملاف . طئارخلا مهر ةيفيك

 عضي هارث ةيعيبطلا ءىتاونلا ثحبلاب لوانت نا دعبف . مالو « ضرعلاب الإ اهركذ ىلع يقأيال

 لواحيو «ندملاو بوعشلاو « رهنالا ءامسأو اهبف ةمئاقلا لابجلا ءامسأب مئاوق < ةقطنم دعب ةقطنم'

 ايقارقجلا هذبف . ضرعلاو لوطلا طوطخ ىلا ًالامجإ « ةقدلا نم ريثكب « ريشي نا وا ددحت نأ

 ضعب ابيلا فاضأف اهئيزي ام اهوسكي نا اهبحاص لواح تاممسمو ءامسأ ةديرج ىوس تسيل
 لك « تابيوصتلاو تانراقملا نم روربم دبج دعب « ابيف عمج.« ةيفارغجلا تايطعملاو تامولعملا

 خاسنلا دي ىلع طلغلا برستي ام عرسأ ناك امو . تامولعم نم هعنج هرصع ءاملع عاطتسا ام

 رمألا « ةيفارغجلا تايمسملا نم ةليوطلا مئاوقلا هذه ىلا < باتكلا اذه خسن ىلع اورواعت نيذلا
 م « سوميلطب هدروأ يذلا حيحصلا لككشلا لوح رصعلا اذه ءاماع نيب اشاقنو ًالدج راثأ يذلا

 ببف < نكي اهمو . طسوالا قرشلاو « ايقيرفاو ةيلامشلا ابوروا لكش لوح « هب هتوص تفخم

 وا صقن نم هباش اهمو « لمصأ لمعب سيلو اقيقد افشك هنوك نع جرخي ل باتكلا اذه نا
 . ًاريبك ًارود « خيراتلا يف * كلذ عم « بعل دقلف «.غارف نم اكش

 «كلذ عم لثمي وبف«ميدقلا ملاعلا يق نييفارغجلا رايك هانراق ام اذا «اريغص سوميلطب ادب اهمو
 ترصتخاو ترزجوا يذلا وهو . ميدقلا خيراتلا مبعلطا نيذلا ءاماعلا رامك نم ةقلح رخآ

 يف يمعلا ثحبلا اهيلا ىدأ يتلا جئاتنلا «ةيلاتلا لامجألل تماسو « ةيلاتتم نورق ةدمل هتافلؤم
 هذهل ىطسولا لايجألا ابنمؤت نا تفرع يتلا ةينيتاللاو ةيبرعلا تامجرتلاف . تالاجلا هذه
 عم « يفارغجلاو كلفلا لع لوح اهيف يتلا تايطعملا ةتباث « ةررقم قئاقحك تربتعا  بتكلا
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 نيب 2 يصحي نا عاطتسا سونيرام ناك اذاف . رخآلا هباتك يف اهيلا قلزنا ينلا طالغالا ةرثك
 ىصحا دقف « لوطلا طوطخ نم ةجرد ”ه ةسونجلا نيصلاو 7/05 ©5هورنوو تادلاخلا رزح

 اذاف . ثلثلا سيلو « ةيضرالا ةركلا يف لوطلا طوطخ فصن يأ ةجرد ١8١ سويبلطب اهنم

 اودي نا اورطضاو نيصلا لوح مهتامولعم اونسحي نا « ىطسولا لابجالا ةلاّتحر عاطتسا ام
 هتارماغمب مايقلل سوبمولوك فوتسيركب ادح يذلا لمآلا حال دقف « قرشلا وحن رثكا اهتطيرخ

 . ةيفارغجلا

 موجنلل يماعلا دصرلاف . ةيضايرلا مولعلا يف ركذلا قحتسي ام سيل
 ةلمتحلا تاضارتفالاو تايسدخلا هذبب هنع اوضاعتساو هرمأ لمهأ ناك 3 ا همواعو يعيسطلا خيراتلا
 ينامورلا « عطقنا اهيلاو سطستوا دبع يف لبقا اهيلعو « ةماحنلا اهبلا تفرصنا يتلا عوقولا

 مولعلا امأ . « كلفلا لع » : اهامسا « اهمولعو موجنلا يف ةيرعش ةزوجرا عضو يذلا سويلينام
 هب لمعلا يقبو « لبق نم هققح نا معلل قبس ام رارتجا ىلع ترصتقا دقف « ىرخألا ةيضايرلا
 7 . ةيردنكسالا يف وأ انيثأ يف « ةصاخ لفاحم نمض ًاروصح

 يف راظنألل زربو « ةيعيبطلا رهاوظلا وحن .رثكأف رثكا ماهالا فرصنا « كلذ سكع ىلعو

 تاذ ةساعلا امهراثآ5 تناك ناو « ربكألا نيلبو اكينس : امه « ناتيصخش يعيبطلا خيراتلا تالاجم

 « ابنم ةيبدألا اهس الو ةيماعلا هراثآ ضعب لالخ نم « امامل الإ مولعلا انس ضرعتي مل اذاف
 2 هتافلؤم نيبنم انيلا تلصو يتلا يهو « ةيعببطلا مولعلا » يف هثحابمت
 تشاج يتلا ةسلعلا سجاوحلا ىلع لدت مل نا « اهعونت ىلعو « هل تمت يتلا تامولعملا ةعس
 نا و ةقباس ةثيبتو يركف دادعتسا نم قحتست امب «تاعوضوملا هذه جلاعي م وهف . هردص

 ةينامورلا مالعالا ءامسأ ضعب لصا نع ثحبلا ةركفي أزهيو معلا يف راحبتسالل « اساسأ < رقتفي
 .ةسلعلا حورلا ًالصا هصقنت تناك دقف « ةسدوالا وا ةذايلإلا : رخآلا لبق ربظ نم لءاستيو

 ةيعببطلا مواعلا نع هئاحيأ يف هارن « لعفلابو . ايقالخا ماع «كلذ نم رثكأو « افوسلبف ناك دقف
 « ةدشب بجشيو « سانلل ةظعوم اهيف يتلا ةيبدألا اياضقلا ثحبل ةصرفلا هل تحنس اماك درطتسي

 . حايرألا ببن نع تدعي امدنع رافسالا ةياوه وا « ايارملا نع ثدحتلا ةيسانمب فرتملا قوذلا
 وا ةداضتملا تايرظنلا مب وقتب ذخأي امدنع بئاص يأرو ةيفاص ةرظن نع نهرب دقف « كلذ عمو

 رعشتسا امس وشل د يرشح ظنا ناقل ةريصبلا ذافن نم يقوأ ام عاطتسا دقو ,ةدناعتملا
 « عئاقولاو ثداوحلا نم ةفئاط دنع فقوت هنا الإ . لبقتسملا يف ملعلا هقتحيس يذلا مظعلا مدقتلا
 نم ركذي ًاثيش اهيلع ديزب نا نود اهسرد يللانوملا ملعلل مت يتلا « ةقسانتم ريغو ةصقان
 , ةيصخشلا هتاظحالم

 . ىطسولا لايجألا ءاملع ىدل ىربك ةوطخ ةيماعلا هثوحي تناك دقف كلذ عمو
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 قدصو نهذلا دّتقوتو مهفلا ةوق نم اكننسل "مت ام « ربكالا نيلبل « ةبناث ةببج نم « متي لو
 نم هعمج هل نكمأ ام عسمج يف دوبجلا لذب ىلع هلمح طاشن نم هنع فرع' ام نا الإ , رظنلا
 ىقري اهيف ذخاو «ةرادالا يف هلمع ءانثأ مث « اطباض ينامورلا شيجلا يف هتمدخ نان" « تامولعملا
 ةديدع يهو - ةريثكلا ةيركفلا هراثآ نمو . رحبلل اريمأ نبع ىتح ةيرادالا تاسجردلا ملس

 سوميلطب دنع لوطلا طوطش - ١٠ لكلا
 ركذي يتلا فدملا عقاوم قيقحت ًادج بعصي « ةلوبجملايمارالا » سوميلطب اهيمسي يتلا موشتلا ب وأ

 . اريسو « هيئيتو « اراغيتك يهو اهءامسا

 (ةجرد ؟4)ةجرد ٠ «ريمإب ىلا لوكيرس ةعطاقم يف (رجحلا جرب) ناغروغشت ىلا تارفلا نم -ت
 . فصنو ناتجرد تارفلا ىلا طسوتملا رحبلا نم . ث

 , فصتو ١١ ةقيقحلاو « تاجرد ؛ ١/١ قراط لبج ىلا ( ىرانك ) تادلاخلا رز+طلا نم - ج

 ( ةجرد 49 ) ةجرد 5؟ طسوتلا رحبلا - ح

 نم ةلاسر ا ىوس قي ل - ةيمورجالاو يعيبطلا خيراتلاو ةيبرحلا اياضقلا اهف لوانت ةعونتم

 نم لوصومه دبج ةلصحو مخض باتك وهو 815ه دماج ااو « يعيبطلا خيراتلا » هباتك

 سوؤرب تاقاطبلا وا تازازجلا نم ريبك ددع ىلع « اهنم دافأ يتلا تامولعملا عمج « تاعلاطملا

 يفو  ماعطلا ةدئام ىلا وهو علاطي ناك هنا هنع ىكحيو . هغارف تاقوا يف هعضو 4 تاعوضوملا

 ملع ىلا « ةليملا نونفلا ىلا « ايفارغجلا نم : تاعوضوملا لك حتفتم ظقي نهذب جلاعو . ماجا

 ةفرعملا ىلا شطعلا اذهلمج وه «هلك اذه نم فسؤملاو .نداعملا ملعف «ناودحلا ملع ىلا « تاينلا

 نا وا ثرتكي نا نود « ةيفرحلا ةعلاطملا وا باتكلاب عطوبرم يأ « ةيداملا ةعلاطملا ىلا ًادودشم

 «ردن ام الإ « ةللمم «ةفسلفم « ةدقان ةرظن ةيأ ةدنع سمان ال «زيحلا عقاولاو ثداحلا ءارو امب متيي

 نع هبتك ال ركنتسي نا وا هرماخي كشلا انيأر اماقو . لجتولا نم ءيشبويلك دذرتنف «لعف ناو

 دكؤي وهو .ةلقانتملا ريطاسألاو «ةيكحلا تافارخلا نم هتبثأ امم كلذ ريغو «ءاقنعلا نعو « خئرلا
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 فرا طق هل'قفتي م هنأب « رضتحي وهو يتنغي يذلا يقارعلا زوالا وا ”متلا نع هثيدح ضرعم يف

 جلتخي نا نود « ىتنبت دقف «ةيماعلا ةقيقحلا نع يصقتلل صرفلا هتيوفت نم هبف ام اذه يقو , هعمس

 ةئيهب ًاركنتم فوطيو ليل ”سعي رحاس لوح ةبكملا ةكحضملا تافارألا هذه « نيع فرط هل.

 ةعرس نم هب فرع' ام نأ . ةيروطسا تاناوبح ىلع اهرادأ ثيداحا نم كلذ فالشرو « بئذ

 «بنج ىلا بنج «هيف ىرت ثيحي ًاريثك هيلا ءاسأو « يماعلا هلمعب ًاريثك “رضأ «ةطرفملا قيدصتلا

 هيلع عقت امب « ماركلا رورم رمي نا « ىرخلا ةبج نم « ءرمال زوحي ال هنا الإ . زاتمملاو سيسخلا

 بتاك اهب فصتي نا نكمي ال يتلا ةظحالمللا قدصو « ةسارفلا ةوق نم « ةنيفلا دعب ةنيفلا « نيعلا

 مواشتلا ديدش ©« بهذملا نم فوسليف تاحطش « رخآآل ثقو نم « انيلع علطت ثبح « نيب نيب

 اذه نا طق ءىراقلا نهذ نع بغي الأ بحي « كلذك . اهتساعتو ةيرشبلا سؤب نم دهاشب ام

 يف هتابح ىفق دقف . بتكلا يف اهنع يرحتلاو ةقيقحلا نع ثحبلا رصحل مالي نا بح « بتاكلا

 نم هسفنب وجني نأ نم ًالدبف . هل تّلحت انيأ اببلطو اهدّيصتو « تامولعملا عمجو مبلعلا ةمدخ

 فوزيفلا ةروث بثكنع دهاشيل اعرسم فخ ذا « ماؤز تومي هددهتي يذلاو هماما لثاملا رطخلا

 هذم يف اوكله نم دادع يف كلهو « ملعلا اياحض دحا ناكف « دالبال 78 ماع « ىربكلا

 . ةبيهرلا ةثراكلا

 دادزي نا « اذه دعب <« بجع نم سيلق . ءابطالابو بطلاب امود سانلا مائها دتشا

 لقالا ىلع ال نوكتي نا ىلع ةنيدم لك تصرح نا دعب ومنيو ناكم لك يف مددع
 دقو . ةلئاط تاورث مبضعبل متو رفاولا بسككلا اهباحبصا ىلع ةنبملا هذه ت"ردف « دحاو بيبط

 ةلاحكلا تاوداو ةحارجلا ىلع تلغدأف « ةيقحلا هذه يف اسوسحم امدقت لجس نا بطلا فرع

 ليجست نكما اك «نيعلا يف ( قرزالا ءاملا ) ةّداسلا ةملمع ءارجال ءابطألا لصوتو «ةمج تانيسحت

 ضعب فاشنكا ىلا اولصوتو « الثم فنألاك مسجلا ءاضعا ضعبل ليمجتلا ةحارج يف مدقتلا ضعب

 نيعلا ضارمأب نيصصختملا ءابطالا سطن ىرن نا طق بيرغيب سيلو . ةيعضوملا تاردحلا

 . ةلابقلا ةنبم نيطاعتي ٌءاسن < ىرخا ةبج نم « انيأر ا « كلذ ريغو نانسالاو « نذالاو
 ةعشأل ضرعتلاب ببطتلا وا سامشتسالاك « اهوطينتسا يتلا ةيجالعلا قرطلا ضعب نابعلل تحضتاو
 ضعبل اوفصوكلذك .ةيردصلا ضارمالا,نيباصملل ءاوحلا ةفاجلا قطانملا ف ىنكسلاو « الثم سمشلا
 . لابعتسالل اهنم حلصي ام نوصحي ليبسلا اذه يف اوحارو ةيئدعلا هابلاب ةجلاعلا ةيمصعلا ضارمألا

 ضعب ىرن اهلز اهف ةيبطلا تاتابثلا ضعب صئاصخي رحبتيو سردي نيذابرقالا لع حار ام اذاف
 ءابطالا دفاوت رثا ىلعو | هقرح دعب ليآلا نرقوأ# جالملل ريمحأ لوبو مامحآ-ييرز نوفصي ءابطالا
 قرطل ضعبلا أجلي نا طق ردانلا نم نكي مل « ةيقرسللا راطقألا نم ةضقانتملا دئاقعلاو نيلاخدلا

 ضفر الثع # بيبط.نم < . نامجنلا لئابو ىلا ءؤجالار ةبايطلا ىف ةفرلاو نسسملاو مزعتلا
 «اهتارادم يف اهعقاومو «جاربالا علطو موجنلا عقاوم علطتسي نأ دعب الاكام ضيرم ةنياعمب ةرشامملا
 « ملطتتو رصعلا اذه يف اهءاجر طبنت تحار «ةبذعتملا ةيرشبلاف . نامزلاو .ناكملا يف اهقفاوتو

 ثق



 صالخلا اهدببو « ريشبلا رئاصمب كحتت يتلا ةعببطلا ةقئافلا ىوقلا وحن < رخآ: تقو يأ نم رثكا
 . ظوظحلا عيزوت ىلع فرستو ةاجنلاو

 «رابتخالاو ةبرجتلا قيرط نعمت امنا «بطلا اهققح يتلا ةينقتلا تاروطتلاو تاحاجنلا هذه لك
 دنقتلا ىلع « لوصاب ماع هرابتعاب بطلا رصتقا دقف . ةيماع ءىدابمل ةيقطنم ةجيتن تأت مو

 اذه يف مهب قاحللا بيهت نا دعب نم « اهليجست قيرغالا ءابطال نكمأ يتلا ةماعلا تاحوتفلاب
 ةدروالا ناب «ةيئيللا تارابتخالاو براجتلا نم مغرلاب «نظلا ىلع دحا ٌررجمل نكي ملف .راضملا

 ايف اهبف لوانت ةعوسوم ©6166 سلس عضو «سويرابتط دبع يفف .ءاوهلا لقن ريغل حلصت ةيومدلا
 اثني هنامز يف بطلل درفا اك «قوقحلاو « برحلا نفو ةعارزلاو ةغالبلاو نايبلا :مولع نم هلوانت
 روصعلايف هيلع ناك امع « هرصع يف «جرميال معلا اذه نا حضواو ةلازجلاو ةقدلاب زاتما اضيفتسمإ

 دالسال ىفاثلا نرقلا فصتنم ىفو تادلمعلا ىف تعبتأ ةديدج قرطو مئارد ضعب ءانثتساب «ةفلاسلا

 حاج تبقل يتلا ةيبطلا تافصولا ضعب طبنتسي نا ىلا يماغربلا سونيلاج يئانويلا بيبطلا لصوت
 ةرسالا ةرطابا رخاوال صا.خلا بيبطلا حبصا ثيحب « ضرالا يف [دبعب هتربش تقلطاو

 دقف . اهركتبا ىتلا ةديدجلا ةماعلا ءاشالا ناببت نم ءرملا نكمتي نا دج ريسعلا نم . ةينوطنالا
 ةساعلاةرطلاو ةيبطلا تايرظنلاو ميرشتلا مع نيب ماجسنالاب تزاتما فيل 5 عضوو ً؟ريثك بتك
 «صاصتخاو يبط وبن نم هنع فرعامب ناك دقف . اهبف ايأر اونيابتو اهوح ًارظن اوفلتخا يتلا
 ةقلاح «سويبلطب ةلكاش ىلعو . ةميدقلا روصعلا هتعلطأ ماع رخآ < سوسملطب نأش كلذ يفهنأش
 نّمأ ام اهل نما نا دعي اًبعضو يتلا تافلؤملا قيرط نع « :ىطسولا لابجالا ىلا لقني ناب ظحلا

 نم هلذب ام لضفب اهقيقحت نكما يتلا ةينلعلا تاراكتبالاو فوشككلا هذه « ماجسناو قاستإ نم
 «ْيودص تشاجو ةفرعملا ىلا مهسوفن تئمظ ءاماعلا نم قرف ( مطقنت ال تايصقتو ةلئاط دوهج
 مثعت ل ةعلط' حورب ةفلاسلا لامجالا يف هدراوم اوطببف «ملعلا ىلأ مهل وقع تفهو « عالطالا بحب

 . اهطاشن نئكو اهتلعش تبخ نا

 رودلا « هتالاجم ىش يف يركفلاو يلقعلا طاشنلل ماعلا ضارعتسالا لالخ نم حضتي

 نا يقيرغالا قرسشلا صرح دقف . نادبملا اذه يف نيتاللا ةبتكلا هبعل يذلا عضاوتملا
 ءالؤه هب ماق يذلا رودلاف . رامضملا اذه يف « برغلا ىلع هلجس يذلا قبسلاب هسفنل ظفتحي

 لازي ال ةينيتاللا ةحالفلا معف . ةينقتلا مولعلا ضعب يف رظنلا انممأ ام اذا همت ىلع زربي باتكلا
 فئارطلاو وه بيلاسالا ىلع ًالابع « ليلقب هدعب ءاج يذلا ليمولوك ينابسالا هلممز عمو نوراف عم

 لوح فورتف هعضو يذلا ليصالا ثحبلا يف ةيعقاوو ًاحوضو دادزت ةيرايعملا ةسدنهلاف . ةينيلحلا

 نم سيل نكلو . نورخآلا نوسدنبملاو ؟ نوتنورف ابعضو يتلا ىرخالا ثاحبالاو « معلا اذه
 اهؤانبا عاطتسا دقف . لاجلا اذهيف امور ةليصح اهدحو راثآلا هذه ىلغ رصقن نا ءيشب لدعلا
 . هتاذب اًماق الع اوركتيي ناو اوطبتسي نا نم

 لاجملا اذه يف امور لمع زيمي يذلا قرافلا عباطلاف . قوقحلا وه معلا اذه نم دوصقملاو

 قوقحلا

 مي



 قوقملا سرادمو دهاعم يف « اهاوس نود « ةينيتاللا ةغللا لاعتسا وه ةرادصلا ةئثرم اه نمؤيو
 «توريب يف تعلط يتلا ةسردملا«أرط اهرهشاو قالطالا ىلع اهمها « قرششلا يف اهياوبا تحتف يتلا

 ةيروطاربمالا يف ةلمعتسملا تاغللا نم اهاوس نود ةينيتاللا لامعتسا نا . ثلاثلا نرقلا لهتسم يف

 رثكأ « تناك ةيتاللا نا ذا « هتاجردو ءاضقلا لحارم فلتخم يف «هنم دب ال ناك « ةينامورلا
 تددحت اهيفو ءامور يف تماق راكفاو مهافم نع ريبعتلل اهنم”ةيلباق ششكأو « ةينانوبلا نم ًاويهت
 ذنم < هدميو ينامورلا لاعلا قرسشلا فدري نا نود « كلذ عم لحي م عقاولا اذهو . تقسانتو

 اوعبطي نا نود « سوّاغ ؛ مهنيب « نيعرشتملاو ءابقفلا مالعا نم ةرهمحي « يناثلا نرقلا فصتنم

 اذه يف يماعلا ثحبلا قاطن عيسوت ىلا همه ريخألا فرص دقو . ةفسلفلا عباطب ينامورلا عرشلا
 . اهسسأ عضو نم لوا امور تناك جهانم قيسطت ىلع لمعو « لاجلا

 تردص يتلا « ةيضقالاو «ءاضقلا رومأب ديدشلا اهماتهاب نوناقلا لاجر نم ةبخن تزاتما دقو

 اوربتعاف ململا اذه يف هراحبتسابو قيمعلا هعلضتب فرع' مهنم اقيرف نا ؟ « امور يف ماحلا نع

 نومدقتي اوناك ةفصلا هذببو .يئامورلا قحلاب نيعلضتم « ءاكح » يأ لاا ةجاانلهتا5 ءابتف قح

 بالطو ةذتاسا مهوح ىقلحتيف مهيلع ضرعت ينلا ةيئاضقلارومألا يف نوتفيو «داشرالاو مصنلاب

 يأ مهل نوكي نا نود وا صصصخت ةداهش ةيا ةذتاسالا ءالؤه لمحي نا نود هداورو ملعلا اذه

 «سطسغوا دبع ذنم «ءابقفلا ءالؤه تادابتجا نم فلأت دقو .ةيموكحلا ةرادالا يف يمسر لمع

 انيلعو . نيبنايلوكوربلاو نييثباسلا : امه « اهنم لك سيئر مساب اهنم ةدحاولا تفرثع ناتسردم

 حوضوب ىرن دعن ل نيروكذملا نيرايتلا نم4كاذو اذه نيب « كاذ ذا دعابي ناك ام نأب انه رقن نا

 يأ « يدادبتسالا ماظنلا لوبقب « ساسالا يف زيت اهنم لوالا قيرفلا ناك اذاف .نآلا هرربي ام
 .نيروكذملا نيرايتلا وا نيقيرفلا نيب « ايرظن «دعابي ام يناثلا نرقلا يف قبي ملف « يروطاربمالا
 يف ءاضعا « نيتسردملا نيتاه ريهاشم نم نيزرابلا نيبعت ىلا سونايرده روطاربمالا دم دقو

 هل ًانوناق « نيعم عوضوم لوح أدحاو ايأر مهقافتا نم لعجي ناكو « صاخلا روطاريمالا ساجي
 ءابقفلاب مهفصو ىلع اوحلطصا نم هلّثم يذلا ريبكلا نأشلا حوضوب زرب اذككهو , مازلإلا تح

 ةماع دمحوت ةيلمع نع رولبت نأشلا اذهو . ةينوناق ةممق نم مهمأرل ام زرب اك <« يسنععمدعنلا«5
 "لح يذلا 1:14 معجحفضبما مئادلا رارقلا : ب ممدنع فرعي ام سونايرده رشن ذا < قوقحلل

 نونلعي ةاضقلا ناك اهبجومب ىتلاو «ًابيرقت لدبت نودب «قيحس دبع ذنم تبقب يتلا تارارقلا لحم
 قوقحلا بيذبهت ,يف ريثأتلا زرب كلذك . اهبجومب نوضقي يثلا ءىدابملا «ميفئاظو مهترشابم ىدل

 ذا« يعاّجالا ريوطتلا ىلع ديعب نأش نم ةعزنلا هذمل ناك امو 4 اهيلع ةيناستالا ةفطاعلا ءافضاب
 ملاعت مص نم ثعبنا ٍدحاو لاثم ايرهاظ ”لطأ « جودزملا فرصتلا اذه نم ساسالا يفو . كاذ
 , لماش دحاو ءاضقل اميمج مبعوضخ يف سانلا ءاوتسا وهو الا « ةبقاورلا ةفسلفلا

 انلصونم لواو نوناقلا لاجرو ءاهقفلانم ةديدع ءامسا نينرقلا نيذه لالخ انعامسا قرطبسو .
 . ةواناسمو فورعم ا هباتكب اثم «ليررا كرام يضراعم دحأ سرياغ وه «ماه رثأ مهنبب نم

 «يلوصالا ليلحتتلا : قوقحلا ٍلع تازيمم مزلأ نم ىرن تح بورغلل يناثلا نرقلا سمش لبق نا امو

 فو



 نانئبل ءامم يف قرشيل وجلا ءيب.' اذكهو .راهدزالاب معلا اذه اذخأيو قطنملاو ةلادعلاو ةقدلاو

 يف ًايلاع اوممل ءامساب ليثمت ريش « سوريواس روطاربمالا دبع يف لثمت يذلا يقوقحلا عامشالا اذه
 يذلا معلا اذه نا انه هيونتلاب يرحو . سونايبلواو سلوبو سوناينباب لاثمأ « :ينامورلا هقفلا

 . ةبقحلا هذه يف أطشان يقب قرشلا ىلا اهعم اهتلئح يتلا ءايشآلا هذه نمو ءامور عضو نم وه
 عم « دعب "قادت" ل « يصقتلاو ثحبلا نع ”ىنغ اهلا عوجرلا يف يتلا ةينوناقلا تاعوسوملا ةعاسف
 . ىرخالا ةساعلا تالاجلا نم هريغل « دعب نمز ذنم 6« تقد اهنا

 ةينيتاللا بادآلا آل“

 .سطسغوا رصع ةادغ طاطحمالا رداوب اهبلع ربظت تذخا ةشئاللاب ادآلا نا طق ةحاشم ال

 نمو «لقعلاو ةفطاعلا نيب نازتالا اذه نم تفلأت يتلا روذجلا ةقسمعلا ةدحولا هذهب مست دعت ملف

 هأرقث ام يف <« ىدصلاو ةدبنلا يفاسنالا سرجلا اذه نم الو « نيميدبلا ماجسنالاو سناجتلا اذه

 عم انايا نكلو ..دبالا ىلا اهاركذ تظفح يتلا ةدلاخلا رثآلا هذه نم «فسل تيتو ليجرفل

 « اهنيابتو تاعزنلا فالتخاف . ةبقحلا هذه يف اهتفلخ يتلا ةدلاخلا راثآلا ابناج ذينن نا نم كلذ

 ةيظفللا تانسحلاو ةينايبلا ةغايصلا ريثأتو « حورلا ةفشو ىنبملاو لكشلاب دئازلا ماهالاو

 ةليمج عئاور نم اهيف ام ضعب انيسني الا بحي « هبلاامو اذه لك « عيدبلاو زاجل عاونا نم

 . ةعيدب تاعوطقمو

 ءامود فراعتملاو فولألاك «يه ةثيتاللا بادآلا اهققحت تاحاجنلا هذهو

 « مهنم قيرف دنع ةيرقبعلا يحانم تددعت دقف . ةيعون ةيدارفا تازاجنا

 ىلع هبرضن لثم ريخ. وه اكينس لعلو . ةيبدالا نونفلا نع نف نم رثكا يف اوزتربي نا اوفرعو
 حدق ةلاسرو «تايحررسملا نم ًاددع عضو اك « ةهاع ثاحبابو ةيفشلف راثآآي انيلع علط ذا « كلذ

 رغصالا نيلب نا ا؟ « ايفارغونثاو « اخرؤم « ابيطخ ناك هسفن تيساتو . سويدواك دض مذو

 عشيو ةأجف رهدزي نونفلا هذه ضعب انيأر دقف . هترهش هل لئاسر بتاكو « ًاهوفم ًاببطخ ناك

 لحارم « نون « دارفا

 . سكعىلعو .نيقول عم يمحلملا رعشلاو«اكينس عم «قالخالا معك «هووض وبخيو هتلعش ءىفطنت مث

 نا بقع « هنأش لمهأ نا دعب ”الثم حرسملاك ىرخالا نونفلا يف ركذي ائيش دجن ال « كلذ

 ابعضو يتلا « اكينس تايحرسم اهبف امب « هلحم ةيريستلا !ريوالا باعلأو ةعراصملا باعلا تلح

 ا . حرسملا ىلعب لثمتل سيلو « أرقتل

 يف اهنم دب ال « ةديدج ةركف يهو «دهع وا « راوط » ةركف انملع لطت « هلك اذه قوفو

 هذه نم انلصوو «ًاريثك اوبتكو اهنالخ اوفلأ « امهلماكب نينرق تلاطتسا ىلا ةيقحلا هذه لثم

 تزيميتلا ريبعتلا ةلوهسف .اهنمريبك بئاجنادقفو عايض نم مغرلاب «ريثكلا ءيشلا ةيركفلا رثآلا

 اهلعلو .نيخرؤملل كككشتو بامترا بيس «يلاتلاب تناكف «ةضماغ «ةمببم ائاقي نود لثحت مل «اهب

 هذه نم اهتمسق نكما اذلو . بدالا خيرات يف ربكا حوضوب ربظتو ًاضومن لقأ زربق « كلذ عم

 ففي

 همم



 . حوضوب رخآآلا نع دحاولا زيمتي « ةئيابتم راوطا ةثالث وا لحارم ثالث ىلا ةيوازلا

 « جوالا ةينيتاللا بادآلا تغلب هيفو « ةيدولك  ويلويلا ةرسالا دهعو قفتي لوالا روطلاف

 . سريبو نورتبو « نيقولو اكينس زرب هيف . نورين دبع علطمو سريدواك كلم دبع يف ايس ال
 ةوق باسح ىلع كلذ ءاج ولو « هعاستاو هعونتو سحلا ةفاهرب : اهباتك زاتما ةبقلا هذهو
 اهضعب نونفلا طالتخا نم انيلع لطأ يذلا جعزملا ناروفلا اذه يف « يقطنملا طبارتلاو كبسلا
 رهظم نع«ًانايحاو «عئار لامج نع ءانيح ”رتفث“ ةيعقاو وحن ةيسايسلاتاعزنلا قالطناو « ضعبب
 اهب اوفصو املاط تلا توعنلا هذه تناك امهم « « ةبقيطنمورلا » ب اهفصو رربي دق « مبحتم ساق

 . ريبعتلا ءادا نع ةرصقم يلاتلابو « ةيبيرقت « روطلا اذه يف ةببدالا ةكرحلا

 قّلح هبف «سونايارتو سونايتمود دهع يزاويو«نيترسا قوف دتمي ناث روط «روطلا اذه لبو
 يسايسلا نزاوتلاو جضنلا قبست بادآلاف .رفصالانيلبو تيساتو لانفوجو «لايترمو سونايلتنوك

 اذه يفو « هيلثجتو سونايلتنوك عولطب رهدزتو رهزت يبف . كاذ ذا « ةيروطاربمالا ازيم نيذللا
 قصل يذلا ديزلاو حفطلا هذه نم للحتو ففخت نا دعب «يكسالكلا دهملا ىلا بدالا ةعجر روطلا
 دقف طابضنالل ابسفن مضخت نا « كاذ ذا « ةيبدالا ةكرحلا تضترا ام اذاف . لبق نم بدالاب

 . اهب تمستا يتلا ةأرجلا نم الو مسدلا اهمعط نم ائيش دقفت الا « كلذ عم تفرع

 دقف « ةنوطنالا ةرسالا دهع يف ايعاّتجاو ايسايس جوألا تغلب ةيروطاربمالا نا نم مغرلابو
 يه « هيونتلاو ركذلاب ةيبدالا هوجولا قلخأو . رخأتو لوبذ ضارعا « كاذ ذا « بدالا تباتنا

 نم رثكا تدتما ةرتفل « يرمعل دج ليثض ددع مو « سونايلترتو « هبلوباو « نوتيوس : ءامسا
 وه « ىفضادققف . معو ركف لجر هنم رثكا بدا لجر وه نوتيوس نا معلا عم « ةئس ه٠

 بدالاب لصتي نيرختآلا نينثالا لضف نا معلا عم ءاعيفر ايماع ىوتسم « ةبقحلا هذه ىلع « هلاثماو
 ةينيتاللا بادآلا نا رهاظلاو . يمسرلا ملعتلل ةرياغم ةروصب ةينيدلا رعاشملا نع ريبعتلابو ينيدلا

 . اهب تفرع يتلا ةيديلقتلا لئاضفلاو امورل ركنتت ام ةبسنب الا ددجتت نرا اهرودقم يف نكي مل

 اذه يف «ةمدقلاو ةيمهالا نم دحاو ىوتسم ىلع ةيسيئر طاقن ثالث : راوطاو نونفو دارفا
 رتخنل .رفانتو دعابتو فالتخا نم اهنيب ام « ًادقعم بعص هلعحي يذلاو هب موقن يذلا ضرعلا
 . نيتبقابلا نيتطقنلا كرت ىلا « راصتخالا انرطضي نا فّسأ انلكو « ةيناثلا يه « اهنم ةدحاو

 وا هذسهب : ءىدتبي نمب لءاستيو ءرملا ددرتي نا نم سأب ال ؟ ةباطخ ما ةفسلفأ

 « قصمعا ةروصب عبطت يتلا ةزيملا يه ةباطخلا را حيحص . نيتنثالا نم كلتب

 اهرودي رثؤت ةفسلفلا نكلو . رصعلا اذم يف ناهذالاو لوقعلا « لاح لك ىلع عسوا ةروصبو
 قح اهئاليال هدحو يفكي بدالا خيراتب صاخلا تبقوتلا لع نا اك « مهجاتنا عبطتو مهيلع
 ءايدالا رابك نيب اضيا لوالا وه « ةبقحلا هله يف همسا ممل ينامور فوسلبف ركاف . ةملوألا

 باحصا نيب دج نروايلق | اكينس) سوسليفلا وه : سطسغوا دبع دعب مهمسا عمل نيذلا نيتاللا
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 ةفسلفلا



 نم هل متام مهل مت نم « ًادج نوليلق مهنا اك « ةيلقعلا بهاوملا نم اكينس يتوأأ ام اوتوأ نم لوقعلا
 « ةيركف راثآ نم « عضو ام عضو نم هنككم « هرسيو لمعلا ةلوهسو < يركفلا جاتنالا بصخ

 نم ًاريبك ًابناج اهيف عاضأ « امور ىلا بيطخلا هدلاو عم لقتنا نا دعب « يبطرقلا اذه نأ عم
 يف امدهث يتلا سئاسدلاو تارماؤملا هذه يفو . احل ٍلستسا يتلا ةيعاتجالا ةايحلا هذه يف هتقو
 فرا دعي « ةسايسلا اهماهمو ةلودلا نوؤش ينو « هل ايبرمو نورينل ًابذهم نيع' نا دعب طالبلا

 « اهيلع هلابقا يفو ةايحلا هذه هسامقنا يف هسمان ام أوسا لعلو . كلملا ةكيرأ ىلع هذسسات عبرت

 نهرب « اهريغ ىلا فرعت هنا ىلع لدي ام رهظي م «ةقدض ةيعاتجا تاثف اهتهجوو اهتريس ةايح
 ةجرد ىلا اهعم ردحمنا ةيزاهتناو ةيلوصو نع « ىدس هرده يذلا نيمثلا تقولا بناج- ىلا « اهيف
 هيلع هردصي مادعالا مح ربخ اهعم ىتقلت يتلا ةنينأمطلاو ءودحلا اذه الولف , يقلخلا طاطخمنالا

 ةناطب نم لجردب انعلاطي ضقانتلا اذهل اريثك انظتغال «نونظلاو كوكشلا ريثكلا «جوتملا هذسنت

 . هنامز ءايرثا رابك نم هبصنم لضفب حبصا « روطاربمالا

 «ةعيبطلا ءارو ام مع وا تالوقعملا لعل اموب سمحتي مف . ةفسلفلا نم رثكا هزه قالخالا ملعف

 بهذملا ىلع ًارصتقم « ناسنالاو ملاعلاو ةيهولالا نيب ةمئاقلا تاقالعلا < هسفنل حضوي نا ىبا دقو
 نيب نيسمحتم نيديرم «ةليوط ةدمل دحي نا هل حاتا ام «كاذ ذا جاورلا نم فداص يذلا ينامورلا

 هثوحم يف قح « هب ذخالا ىلا امود اعد يذلا قالخالا لع وه هدنع مهملاو . مهسفنا نيمحسسم

 ةيركفلا هر رثكاو مها نا ءاذه ىلاو « سذيبروي وذح اهيف اذح يتلا هتايحرسم يفو « ةيملعلا

 . هئاقدصا ىلا لئاسر لكشب ثحامم فلؤت وا « نفلا دعاوق اهبف تعور ثحابم نم فلأتت

 عمم © نرونامي نيذلا ماعلا اذه ءادعس نم هتقبط نم مه نأ ةمذ ملعم هنأك فرصتي وهو
 امب لاعلا اذه رورشش نم هيدافت ىلا ليبسال ام لوبقب يحوي وبف .ايندلا هذه مالآ نم « كلذ
 « ةسوردملاةكحلا نم ءيشبو « هرما 'كالم هدبب نم « ةبلاثب كلذو « توملا اهيف

 ةيعاوطلا هذهبو رسآلا ينايبلا هبولساب ًاديج قيلي يذلا قيقدلا يناسفنلا ليلحتلا نم ءوض ىلع

 . اهب فرع' يتلا ةيرككفلا

 ىلع تّلطأ دعب نكت م يتلا نيبقاورلا ةيلاثم < يه هينيع بصن اهعضو يلا « ةيلاثملا هذهو
 دلع ةوسقو ًاددشت رثكا زربت « ةيلاثملا هذهو . دعب لاوزلا براق اهريثأت نكي مل يتلاو امور

 ال « حيحصلا اهانعب ةفسلفلاف . احوضو رثكأو اناس قرشا «نيقول دنع زربت اي «ىروم سربب

 «نيركفملا ءالؤه نيب كاهل صصخت نم ديحولاو « ةبقحلا هذه يف نيتاللا يركفم نم دحأب رثأتست
 ةفسلفلا وأ نييروغاثيفلا ملاعت ضعب « ثحبلاب اهيف لوانت « هيلوبأ وه «سيرارك ةعبرأ وأ ةثالث
 يف « ةقد فلتخت رادقأ ىلع لعافتت « ةيقاورلا ةسردملا ةيقالخا ىرن اذكهو . ةيلاطوطسرالا

 اذه ةرطابأ ةفقي يذلا ماعلا فقوملا طقف سبل « يناثلا نرقلا يف <« يحوت ام « نيريثككلا سوفن
 هاسانتنا ثمل ام ينايبلا اكينس بولسا ناك ناف . اهوذختا تلا تارارقلا ضعب ًاضيا لب « دبعلا
 . ريثكب هتوم دعب ةحئار تبقب هراكفأف « سانلا

 فحل



 نم « رخأتملا دهعلا يف ينيثاللا بدألا ثعبط ء٠بهيولساو ةباطخلا نا ىف كشال
 8 1 ةباطخلا

 اهنع ثيدحلل ضرعتن نا انل حمتأ دقف . ةفسلفلا نم رثكا ةينامورلا ةيروطاربمالا

 زربا ىلا «امامل ريشننا انه انيفكي اذلو . اهترتعا يتلا بئاوشلاو « اهراهدزا نيبتث ناو « اقباس

 . ممراث انيلإ تلصو نيذلا ءالؤه مهلقأ < اهنولثمي نم

 يذلا ديحولا باتكلاو « سونابلتنوك ركذ ىلع « ثيدحلا ضرعم يف « انيتأ ام اريثك

 ًايجولوكمس ًاملعو « ًاريبك ًايبرم « هلالخ نم زربسف « « ةباطخلا نف » : وه « هنم ائلصو

 وهف .ءيش لك يف هبجرينا لع صرحي اذلو«بيطخلا لثم' نع الك فلتخت «لشم' لفطلاف . ًابيبن
 « قوذلا فارحناب همهتيو اكينس « عذاللا دقنلاب لوانتي « ةطاسبلا هذه ممابو « ةطاسبلاب هيصوي

 هنا الإ . هتدعاقو بلاطلا ةودق نوكي نا بحي يذلا عيفرلا هقوذو نورسثيش املاع حدتم انيب

 هنا عم « هدهع يف جاور ايا تجار يتلا ةيوتلملا بيلاسألا هذهو « تافينصتلا بجش ىلع ُدرحيال
 نم هنع فرع' ام ىلع « نكي ملف « ةباتكلا ةعانصب ىتحل يذلا ديقعتلا دملا سمل سّملو ىأر

 « ةباطخلا اهيف تعقو يتلا ةيلافملا تازواجتلل فنعب تابرسضلا لبكي يذلا لجرلاب « لجو

 «ايناهأو اهرسا تحت « هسفن وه عقو نا دعب « كاذ ذا

 باتكل ينمزلا تيقوتلا لوح نيرصاعملا نيب ماق يذلا بخامصلا لدجلاو شاقنلا هتني م
 نم هيف امب باتكلاف . ةديدعلا هتافلؤم نم هلحمو « « ءابطخلا ثيدح و : يرونعملا ثيسات

 اهمضو يتلا بتكلا لئاوا نيب ناك له « نورشيش بولسا ديعب دحرلا هيشت ةيئابب تارادتسإ

 يف كشي مهضعب حارو ؟ عوضوملاب قيلي يذلا يئاشنإلا بواسألا اذه هل راتخا هنا وا 4 تيسات
 « كلمي دقان عضو نم وه باتكلاف « نكي اهمو . تبسات عضو نم روكذملا باتكلا نوكي نا

 نعجرخي ةباطخلا طاطحنا نا طق هنهذ نع باغ ايف . خيراتلا ملع ىنعم « سونايلتنوك سكعب

 داسفل هنم رثكا دالبلا يف يعاتجالاو يسايسلا روطتلا ىلا هدربو كلذ للعي حارو « بدألا قاطن

 .كاذ ذا ةيبرتلا بيلاسا ءوسو « قوذلا

 نفب ماّتهالا نم ففخت نرا « حيحصلا اهبجو ىلع تمهف“ ول « ةقيقحلا هذه رودقم يف ناكو

 ثحبلا يف ايوط اورمتسا دقف . ةتبلا اذه نم ائيش ىرن ال انثا الا . هناوا لازو هدبع مداقت
 <« « ةسباعو © « ةمراص » :ةعانق ةدبلو يقأت يتلا ةلازجلاو « ءاشنالاو مجعملا نوؤش « ةساح

 «(«قرشم» «« معان د :قودلا ةفاهر ىلع ةلادلا فاصوالاو ةيظفللا تانسح لا لامعتساو « ةقيقد »

 بولسالا : ب نيفورعملا نييئايبلا نيبواسالا لوح 2 [يدق قيرغالا نم مهيلإ لقتنا لادج وهو
 دنع « لمعتسي نرأ بتاككلا فرعي نا وه متألا ملعلاف . « يوبسألا » بولسالاو « يكمتالا »
 ًاراردم دادملا قيرأ دقو . ةضراعلا ةيسانملاو عوضوملا هيضتقي ام ىلع اعم نيبولسالا « ءاضتقالا
 تاعفارملا يف اهتجلاعم بحي يتلا تاعوضوملا ةيهاو يباطخلا بواسالا ةيعبط لوح 4 اقازجو
 ىرن اذككهو . ةيممرلا تالفحلاك ةضراعلا تابسانملا ضعب يف ىقلت يتلا بطخلا يف وا ةيئاضقلا
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 دعت مل يذلا قيمعلا روعشلا نم ىندالا دحلاب رضأ ولو ًارده لذبي رهزملا عنصتملا نفلا نم ريثكلا

 . هب سسحتب ًادحأ ىرن

 ءثرلا اذه بحاص < رغصالا نيلب ةفطاع قدصيف كشي دحا سيل « سونايارت ءاثر » : يفف

 اديدش اهرك لمحي عيفرلا ينامورلا عمتجلا ناك . رصعلا اذه ءابطخم ربكا تيسات عم "دع" يذلا

 كولملا ريخي باحعالا ديدش « اما كلذ سكع ىلع « نراك ا سرنايتمود بيهرلا ةيغاطلا

 ازرب ناعقاو < تيسات لوقي اك « هدي ىلع ققحت فيك ىأر دقف . سونايارت قالطالا ىلع مهلثماو
ح. » محل كرت ام «ةيرحلاوةمكلملا :لبق نم نيداضتم

 إ مهراكفا نع ريبعتلاو «نوؤاشي امب ريكفتلا ةير

 هلاضفا ضعب نم امهو « اهتمظعو امور ةوق نم « غلاب رثأتب 2 ىأر ام هعار اك « نوديرب امك

 نيلب هعفر يدلا « رككشلا لعفل » « ةديزم <« ةحقنم ةخسن ىوس سيل ءثرلا ذل هو . اهيلع

 6٠١١ ةنس لوايا ةرغ يف « الصنق هاقر امدنع « كاذ ذا « هب لومعملا فرعلاب المع « روطاربمالل

 نم اهيف امو « ةيرعشلا تانسحلا نم هتفاضا نم دب ال ام ةفاضإ باطخلل ليدعتلا اذه حاتا دقو

 نرا طق هيف كشاال امو . ةبوبشم ةصلخم ةفطاع نم هيف ام تفعضأ مخفت تارابعو حيداما

 ةقاشرو نايبلا رحس نم ريثكلا لمحت < رشنلل حلصتل تاليدعتلا ضعب اهيلع تلخدأ يتلا لئاسر

 هناب هسفن نيلب هبعدي امم مغرلاب « ةيعبطو ةهادب نورشيش لئاسر نود تناك ناو « ريبعتلا

 طارفالا نا اك « هل ةدسفم ًادبأ < يبدألا رثالا دبعت يف طارفالا ناك دقف . نورشيشل لدع ءفك
 . قوذلا ةفاهر ىلا انايحا ءيسي ةفاقثلا يف

 ةبسن ىلعو « تانسحو لئاضف ىوس هلك اذه يف « لاح لك ىلع « رب ل مدقلا خيراتلاف

 ام « رغصالا نيلب اهب عتمت يتلا ةرهشلا تنهرب  ليروا كرام دبع يف نوتنورف اهب متم يتلا ةرهشلا

 هنال هتئايصو هظفح نكما « سوفايارت ءاثر » و ..كاذ ذا ماعلا قوذلا « هيلا راص امو هيلع ناك

 « ءاثر ١١ نم ةعومج يف لوالا ءاج دقف : ةيلاتلا دوبعلا يف جاورلا لك جار يبدا نفل جدو ناك

 نم ةعومج تنوكف « عبارلا نررقلا ءدبو ثلاثلا نرقلا رشاوا ىتح ةرطابالا نم ددع يف تلبق

 ريثكلا يف هتحلصم خيراتلا دمي نا ثدحي مو . يخيرات ساسا ىلع ةئاقلا ةيشيتاللا بطخلا فوطق
 ؟ كاذ ذا اهب لمع' يتلا ةيظفللا تانسحملا هذه نم

 ضرقي ىأ فرع نم وه اك « لوصالل اففو ًاباطخ عضي نا فرع نم وه فقثملا

 نا اولواحو نوريثك اهيلع لبقا ةيلقعلا ةضايرلا هذه لثمو . دئاصقلا مظنيو رعشلا

 نم اريثك نا فيك انل رسفي « ةذماتلا دهع نم هب سرمتلاو ضيرقلا ىلع نارملا اذهو . اهونقتي

 ريغ . رثنلا يف مهتنسلاو باتكلا مالقا ىلع ترج ةيئايبلا روصلاو ةيرعشلا ظافلالاو « بيلاسالا

 رظنلا تفلت ةريثك ةيرعش راثآ لازتال اذلو «لحمضت وأ تومت نا نم دعبأ تناك رعشلا ةعانص نا

 . هذهو . ةوافحلاب قيلخ هيف ام لك سيل يذلا مخضلا يبدالا جاتنالا اذه يف « رطاخلاب رثاتستو
 ةيركفلا راثآلا نم لب « ًاسأر ةروطسالا نم سيل « اهتدام ذختاو اكينس اهعضو ىلا تايحرسملا

 قوذلا ةجامس نيب حوانتت « يفسلفلا هلابخ جيسن نم يه اسوبل اهصوخش سبلاو « ةينفلا ةيئانوبلا
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 ةفقاشرلاو بعرملا تاومالا صقرو « ةرثؤملا فقاوملاو ةيلشمتلا ثادحالا ةءاجف'و « ةلازجلاو
 ةيفصولاو ةينايبلا تارادتسالاو « يجولوكيسلا ليلحتلا ةقدو ةبقاورلا ةفطاعلا طغضو « ةمعانلا
 اهريغو قورفلا هذه ىرحالاب وا تاضقانتملا هذه لك لامجالابو .كبحلاو كبسلا ةناتمو ةليوطلا
 تاريضتلا ضعب نم دبفي نا ىلع يانروك لعفلاب تدعاس « يمآملا هذه اهب مسنت يتلا تاقرافملا نم
 . سذيبروي راثآ ىلع ( اكينس ) اهبلخدا يتلا

 « نورين نم هيلع ردص مادعالاب كلل اذيفنتةنس 75 نبا وهو « نيقول هتخا نبا لتق امدنعو
 نا لبق توملا همهد «« لاسرف » :هتمحلم ىوس هنم انيدل قبي ملف . ًاريثك فلأو بتك ناك دقف
 دقف نا دعب « اهيف حدتما دقو « رصيق دهع يف ةيلهالا برحلا لوح رودت ةمحلم يهو « ابلكي

 دعب « ىنغتي حار اك « ةقيتوع نوتاك اهسالو « هراصناو سويبمب « ةيروطاربمالا ىدل ةوظح لك
 عوضومللف . ةديدع ًانورق هلظ يف دالبلا تشاع يذلا يروبجلا ماظنلاب « هدقحل نانعلا قلطا نا
 سمحنت ةملآلا لمج ذا ءابنوصيو ةمظعلا هذه ىلع ظفاحي نا نيقول فرع دقو . هلالجو هتمظع
 . ةقدلاو ةحصلا نم بناج ىلع كلذك هتامولعم تناك دقف . مبكر اعم يف كراشتو رشبلا بورحل
 ىرخا ةبج نم رهظا دقف 2« سفنلا راوغأ يف صوغلاو درفلا ةيجولوكسس نم ريسيلاب عنق ام اذاف
 ةروصب هعوضوم ةجلاعمب هنومولب اوحار اذلو . ةكرتشملا ةضيراتلا لماوعلا لعافتل ًاحبحص ًامبفت
 امدنع هنع دعتباو لمجرف ناخ نوكي دق كلذبو «ومسلاو لاما رصنع نم ةيلاخ يا «ةيقاقز
 رطاوخلاب دبتست ةحاج ةليحخل ملستسا نا دعب « ديدش عافدناب ةيصخشلا هتالاعفنال نائعلا قلطا
 اهيبعالأو اهتيئاقأي ريثأتلا هتلواحو « ةباطخلل هلي . فيخم وا بيرغ نم هب تعلط ام يف قح
 كلذ عم فرع دقو . ةباطخلاو نايبلا ءاملع نم هتذتاساب هرثأت غلبم نع فشككي ينايبلا اهيواساو
 . ةيكيبسالكلا جهانمل ىمعالا مديلقت وهو الا مهصقاون أوسا ىدافتي نا

 عم « دبعلا اذه ءارعش رابك نم نورخآ ةثالث < ةصيقنلا هذه ىدافتي نا فرع كلذك
 الو © همحالم نكي مل نا « ىةل»مو5 « ةلجترملا » هتاياور ىسنن نا نككمي ال ذا « ساتس ىلا راذتعالا
 سويتاروهو سويليكول ذنم لبحي مل ينيتاللا بذألا ناك اذاف . اهب انيلع علط يتلا ةديدجلا ءايشألا
 « ةرهاظ ةأرحب نونفلا هذه اوجلاعي نا ةئالثلا ءالؤل حبتأ دقف « وجحلا الو يعقاولا بهذملا
 1 . هايتثالاب ةريدج ةيوق ةسامحو

 جلاع دقف . رمعلا ةعّْمو بابشلا خرش يف وهو يفوت هلثمو « نيقولل ًارصاعم سرب ناك
 يتلا طغاوضلا هذه نم . هسفن طغاوض نع جيرفتلاو « هاوخ نع ريبعتلا ةادأ هنم لختاو ءاحملا
 هروعش نع رّبع دقف . مئاقلا عمتجملا دبشم < ةبقاورلا هلثثملل هببس يذلا ززقتلا « اهنع فشك
 « ءالبللا فارششالاو <« بعشلاو « ملقلا لهأل : دحأل ةارادم وا ةروادم رود « ةمات ةحارصب

 ءيشب «لاق ام لاق دقو .سيذايبقلأ مماب هيلا حملأو هنع ىّرو يذلا « نورين روطاربماللو ىتح
 هدارأ <« كلذ سكتع ىلع لب « بولسالا نسحي تيب نا وا ثرتكي نأ نود « ةديقعلا ةبالص نم
 ىلا ةحراجلا دهاشملا ةأطو تحت ءىراقلا كرتي نا دعب « ضومغلا نم ءيث ىلعو « ايساق « ًافاج
 ١ . يرعو ةيعقاو نم هيلع يه امب اهمسر
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 سكحع ىلعو <« فنملا اذه نم الو يبدالا ءاقنلا اذه نم ءيش هل مت نكي ملف لايترام اما

 «سونايتموذ ناك ولو ىتح «روطاربمالاو «ءالسنلا ىلا فلذتلاو سيلدتلاو ىتملابهومر دقف «كلذ
 "لكي ال يذلا جوجللا لكوستملا اذه ناك اذاف . دقنلاب مهلوانت نم ءامسأ نع فشكتي نا ضرب مف

 يتلا حيدامألا هذه لثم هرئفضو < عضو يتلا تاياورلا هذه لثم هعضول ريمضلا بذعم «”لميالو

 يجاهالاو ةعذاللا دئاصقلا نف جلاعي نم ريخو لثمي نم ريت كلذ عم وهف « ملسلا قوذلا اهّجي

 ءزهلاب حضنت امنا « داتعملاك ةيضتقم « ةزيسجو ةيرعش تاعوطقم بلاغلا ىلع  يهو . ةصراقلا
 ةهاكلإب انيلع علطبل «ةردقمو قذح نم قوأ ام ىصقأ لذبي هارن نحن اهو . ةعذاللا ةيرخسلاو
 دقف . بتم رخاس وا ءىزاه نم رثكأ ناك دقف . يمدتو حرجتف ممصلا ىلا ذفنت يتلا ةحراجلا

 ةايحلا فرعتت نأ ىلا «ءاجحلا يف اهنم دب ال ريبعتلا يف ةقد نمو ةرخاس حور نم هل "هت امب < ىمر

 . ةمعانلا ةقيقدلا ةظحالملا حلست اذلو . « قالخالا هبلا تردحمنا ام ىلا علطتت فاو اهتاذ ىلا
 لمعتو كرحتتو ضبنت هصوخشهبف انل روصيو«اهدارا يتلا ةعشبلا ةروصلا اهب ممري يتلا ةعرسلاف
 ًاريثك ىمنةيقالخا وا ةيعيبطءىواسمو بويع نم اهيف هساب ام زارباو «كحضلا انمف ثعبت ثيحي
 ًامود رصتقا هنا الإ .زربو اهنم زّبحت ام يف نامورلا دنع ةحراخلا ةامحلا رهاظم لوح انتامولعم

 تاروع نم هلو هبف امب متييو « انماما هرضحتسي يذلا صخشلل وأ دبشملل ةيناربلا تامسقلا ىلع

 عسيطتسي ال ثيحب « هيونتلاو ركذلاب ةيرحلا ىرخالا ءايشألاب متي ام رثكصأ « ةيجراخ صقاونو

 وا « تاءاندو رئافص نم اهروتعي ام ردقب الإ سانلا سوفنل متبي مل هنأل فسالاب روعشلا الإ ءرملا
 . ةايحلا هذه فسافس نم هملا فرصنت ام

 « عجادتي ملف « راضحتسالا ىلع ةبيرغ ةوق « هتلكاش ىلع يتوأ دقف « لانفوج هقيدص اما
 «اسفن هنم لوطأ ناك دقف . فكّصلاو يرعلا نم زاحخل ىلع هرظاون تعقو ام ماما « رخآلا وه
 اهمسر يتلا ةريغصلا دهاشملا هذه « ًادبعب زواجتي نا نم هنكم ةيئاجملا هدئاصق يف لوطلا اذهو
 نيهودشم فق نا ولغلا نفف . رخآلل هضعب متي ل ام رصبلا ذافنو رظنلا قمع نم وأ . لايترام
 .هتاقلمو لابترام سيلدت ىلا ديلا طسب هب بهذي نلف « هريكفت نم غلب اهمن . هتعاجش لايح
 نم ارش ىشخيل نكي ملف « ىتوملا دادع يف اوحبصأو اولاز موق مهئامسأب مهامسو مهمجاه يذلاف

 اهتقباس يمرت ثتحار ةديدج. ةرسأ شرعلا ىلع تعلط نا دعب « ًالثم سونايتمود بيبالتب ذخالا
 لازت ال ةروثأملا هتباكو . ةروثلا همبت ام ردقب همهت ال ةهلكفلا ةيرخسلاف « نكي اهمو . لاحوالاب
 انه « طخس » ةماكف . « ًارعش طخسلا قلطنا ةعسطلا تضفر ام اذاف » : ناسلو ةفش لك ىلع
 ىلع شاع « لجر دقح « دقحلا وهف . بحي ام ةوقلا نم اهل سل « ةفيعض يبف « ضرفلاب يفتال
 « نيكسمت « ىرحالاب وا « ”ىنعم ناسحالل اوهقف اماق ءاينغا دض « لاحلا يطسوتم نم ةبرقم
 « اذه نم ائيش مهل نك وا ءارقفلل ًابح هعولض نيب موي لمح هنا هنع فرعي مل ذا « ءاطعلا ٍليلق

 «ينامور نطاوم دقح“ اهخسفتو قالخالا رادحنا نم دهشو ىأر يذلادعب يضاملاب ٍبجْسُمم دقح
 مهب صفت ةقراشملا نم ثيتشلا اذهو «ةقراغألا ءالؤه نم مبللا اذه دض نطولا بحي هبلق

 نا ريغ . ةديدجم عيضاوملا هذهو « يرمعل ةربنلا هذه نكت .  اهؤايحأو امور عراوش
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 ثارملا هداز «عسال «عذال «مجلاكر عشب هيلع لخبي نل اذه رعشلا ناطبش «غوشلا يأ «ةعيبطلا»
 «ةيوق « ةرماع « ةينغ ةغلو « ابرذ اناسل كلذ ىلا فضأ « ةماخفو . ةفارحو « احوضو ناسبلاو

 « طيلسلا ناسللا اذه طّلس ام اريثكو . نيلي ال « بصخ. « حوجج حنجم لايخ ةمدخ يف ةنولم

 « لائفوج دعب« ينيتاللا رعشلاف . طلعو (©7:/زمع/و هناريديف«وغبه ىلا ةركاذلاب دمعي ام «ديدحلا

 . هل ارثا كلذب ىفكف . هبصخأو هانغأ دقف : ركذلا قحتسي ءيش دوحي نل

 ىلع عوطأ « هتبج نم « رثنلاف <« بضغلا رعاشم نع ًاريبعت ىوقا رعشلا ناك اذا

 نيينيلفا ةبتكلل قبس ناك اذاو . ناكملاو نامزلا يف زيحتملا اهعقاو يف ةايحلا ريوصت

 تفده امنا «اهوعضو يتلا صصقلاف « لابخلا يف الا مهل دوجو ال اصوخش مهتارور يف اولمعتسا نا

 رورسلاو ةجببلا عيشي ام ذاخألا فصولاو لاخلا جيسننم اهيلع اوفضانا دعب «جيرفتلاو ةملسنلل

 ةديدج تاقاط نع « ةياورلا نف يف اوفشك نا نيتاللا ةبتكلا ثبلي م اذكهو . سفنلا يف

 . نأش ياو نأثب كلذ يف لامخلل ناك اهقوسو ةياورلا كبح يف تاردقو

 « ميدقلا خيراتلا يف باتكلا هب علط امم ةيعقاولا ةياورلا ىلا برقالا ةيبدالا راثآلا نيب نمن
 نورتب ينامورلا يئاورلا ابعضو دقو © فتن ضعب اهنم انلصو يتلا «نوكيريتاس» :ةاسملا ةياورلا

 قفتي لكشب « هراحتنا ربخ ( سوتيككت ) تيسات انل يوري يذلاو « نورين ىلا نيبرقملا دحا
 عونب ضرعتتو « ةيبدالا تاقيلعتلاب ضيفت تاعوطقملا هذهو . ف'رظ' نم هنع ربتشا امو اما

 وهأ « هنم ضرغلا اه يردن ال « دحاو اهنم « ةيرعش تافطتقم اهيف درواو محالملا نفل صاخ

 رومت ةيلمجرف ةرابعب « لاسرف ةمحلم نم لوالا دشنلا همف داعا - هموصخل دقن وا نيقولل دقن

 ةموعن نم وبف : مبتلا يف هتبغر < ىرخا ةبج نم يفخي الو . ةيروطسالا تاياكحلاو ايجولوثيملا
 ريوصتلا ىلا ءوجللا نم كلذ عم « عروتي الف « اهعقاو ىلع رومألا صقب"”الا ىأر اذا ثيحي قلخلا
 ةفصلاو . لخادتلاو كباشتلا ريثك انف « هذه ةلاحلاو هعم ىقبي يئاوزلا نفلاف « خراصلا يلزحلا
 ءاوضالا هذه يف موقت اك < صاقلل تمت يتلا درسلا ةلوبس يف موقت ةبماعلا هراثآ اهب مسنت يتلا ةزرابلا

 ةيقاقزلا هذه يف وا « ةيكبملا ةكحضملا مهتاروع يف نوزربيف هصوخش ىلع ابطلسي يتلا ةفشاكلا

 فرع' يذلا يوسندلا بتاكلا اذهو .مهل اهؤيبي يتلا عاضوالاو فقاوملل اقفو «اهيلع نودبب يتلا

 هيف شاع يذلا وجلا جراخ. ةريثك ءايشا ظحالي نا عاطتسا « ليلحتلاو فشكلا ىلع هتردقم

 مكبتلاب لوانتي ىرا ًادج يعسطلا نمن . ىلفسلا ةيعاتجالا تاقبطلا ايانث نيب ىتح « هب قاحاو
 اوحارف « رهدلا نم ةلفغ يف ىنغلا ىلا اولصو نيذلا ةمعنلا يثيدح نم قيرفلا اذه : رخاسلا
 لاثم ىلع « ايلعلا ةيعامجالا ةقبطلا ذئاذلب معنتلل « ءارثو ةورث نم هوتوأ ام « ةحاقوب نورشسي
 « ةرماعلا « هتبدأم » نتوككت يذلا « ءايرثالا ءاقتعلا ءالؤه دحا « نوكلمرت وعدملا هتياور لطب

 ام فصولا جرهب نمو ناولألا وهز نم هيلع ىفضا دقف . قالطالا ىلع « ةياورلا هذه ناولا ريخ

 يفضي حازملا اذهو . هتانكسو هتاكرحو «هلاوقأو همالك نم قلطني «جيربتلاو لزح ا ىلع لمحي

 لوالا عدبملا لعفلاب <« نورتب نم لعجت « لمتحلا وا لوقعملا ريثكب زواجتت تام ةقيقحلا ىلع
 . « ةمعنلا ثيدح » ةروصل

 ةياورلا نف
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 ىفق يذلا هيلوبأ يقيرفالا بتاكلاب «تابسانملا ضعب يف « ِتلّثَمَستَف بدالا يف ةيعقاولا اما
 دقف . يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف «ةجاطرق ةنيدم يف  مراعلا هطاشنو ةيبدالا هتايحمظعم
 اك« ةيتانويلا ةغللاب هضعب عضو « ابصخ « ًاعونتم اجاتنا « رثالا ددعتملا رضاحملا اذه انل كرت
 قالطالا ىلع اهلثماو هتافلؤم رهشأو .هنم انبلإ تلصو يتلا جذاؤلا ضعب نم ًاحضاو كلذ انل ودبي
 0 يهذلا راماو 116/هجهم7م7ءموم5 لوحتلا : ةفلتم ءامسا تحت انيلإ تلصو ىتلا ةياورلا يه

 لاحتسا باشل تمت يتلا تادهاشملاو تارابتخالاو ثداوحلا انيلع اهيف صقي وهف . سويكولو
 هلكش عجرتسي نا ةليوط ةرتف دعب عاطتساو « ةرخاس دي نم هذخا هرم هلامعتسا ىدل ارا
 ةئيلملا ةصقلا هذهو . درولا نم نيعم عون لكأب هتحصن يتلا سيزيا ةهلإلا لخدت لضفب « لوالا
 رثكا « هشيسبو بحلا ٠ : ةصق اببق لتحت يتلاو لخلختملا ىنبملا تاذ « بئاجعلاو بئارقلاب
 قرطلا عاطق تاياكحي ضيفت اي « ريباعتلا عذقابو ةنجاملا صيصاقالاب|ضيفت < اهمجح عبر نه
 نم ريثك نم اهتدام تجسن < سنجو عون لك نم ةيلزهلاو ةيمارغلا يمآملاو « قافآلا ذاذشو
 هدرو ؛:ًانيعم ا مهرودب تناك اك « اهطوبخ نيت انيلع لبسلا نم سيل مدقلا ينانويلا صصقلا
 ابفلؤم اهيلع ىفضا دقو . 000/05 هتعومج يف نيتنوفال مهنيب تاياكحلا يعضاو نم نوريثك
 نا ريغ . قلذحتلاو عنصتلا نم اهباش املاهتميق نم ائيش اهدقفا نايبلاو ةغللا نم ًاضافضف بوث
 رورسلا سفنلا يف ثعبي تايالولا يف ةمئاقلا ةريغصلا ندملاو فيرلا يف ةيبعشلا ةايحلا دهاشمل هفصو
 يذلا ةينيدلا د هاشملا نم طيرشلا اذه ماما ركذي ءيشب سيل هلك اذبف كلذ عمو . روبحلاو
 « ةسامحو ةرارح ضيفت ةرابعب « هيلوبا ملستسي ثيح « هذه هتياور نم ريخالا ءزجلا يف انماما

 لوح رودت اهنا ىوس « باتكلا ءازجاب ءيشب طبترت ال عوشخلاو ىوقتلاو ةيزمرلا نم تاحطشل
 ليثم ال «ىرخالا هتافلؤم ىلع ءاوضالا ضعب يقلت يتلاو اهربح يتلا تاحفصلاف . ةياورلا لطب
 نم ة4ةاهج»6:مابوومو هذه هتباور لعج ىلع ماس كلذ لك . همدقت يذلا ينيتاللا بدالا ينال
 يتلا تاداعلاو فارعالا هذهبو « لامآلا هذبيو « قلقلا اذهب ًايلاع قطنت يعقاولا بدالا ركاوب
 . قرشلا نع تردص يتلا ةيلابخلا ةيركفلا راثآلا امود مزالت

 هيجوت يف مهنم ةبغرو . هنيودتو خيراتلا ةباتكل ةديدع بلاساو جهانم كلانه

 خيراتلا اولصفي نا ينيلهلا رصعلا نم قيرغالا باتك ضعب لواح «دقنلا وحن خيراتلا
 هب زيت يذلا يعقاولا بهذملا باحصا ىضر لان نوكي دق يميراتلا جبنملا اذهو . بدالا نع
 نم ًاربظم « ( :ب4:/ف0 ) ملعلا يف راحبتسالا ربتعت يتلا ةيماعلا حورلا نا ول « نامورلا
 نكلو . هاوتسم ىلع ظفاحت نا وا اعافدناو ةوق جبنملا اذه ديزت نا تفرع « ةدّرفملا اهرهاظم
 نسع ةدبعب بابسأل نكلو « هتوق ىلع يقب ملعك خيراتلاب ماتهالاف , طق اذه نم ءيش ثدحي م
 نسم صاخشا « ينيللا بواسالل ًاقفو ابعضي « ةديدعلا تافلؤملا هذبك « عالطالا يف ةبغرلا
 بحاص سونايردهك روطاربما وا « نورين ةدلاو نيبيرغا لاثما ةرطابا مهنيب نم < لوالا فصلا
 نم اعاطق خيراتلا ىقبي اذكهو . ةيقالخأو ةيسايس تارابتعا اهب تحوأ دقف < تاركذملا

 خيراتلا
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 نم ءامسألا قاب همسا ولعي يذلا ينيتاللا بتاكلاف « كلذ نم رثكأ وه امو . بدالا تاعاطق
 . سوتكت وا تسسات وه <« بسحملا هكلسمو ةلضفملا هتياوه خيراتلا لعجي « نيتاللا نيخرؤملا نيب

 دقو . هل اوعطقناو ملعلا اذهل اوغرفت نوريثك « نيتاللا باتك نم فيل -- تيت نيبو هنيب
 ريبك هل سيل انلصو يذلاو . ركذلاب قيل ءيش اهنم انلصي مو مرثكأ تافلؤم مظعم تدقلف
 خيرات مصب لصتت ةكشم ريثي سروك - تناوك ىلا بوسنملا « ردنكسالا خيراتف » . نأش
 . عبارلا نرقلا رخاوا ىلا هنوّدرب « بتاكلا اذهل ماتلا مهلهج ماما « مهضعب حارو , بدالا
 . يصخش عانتقا ىلع الإ دنتسي ال سويدولك روطاربمالل ًارصاعم هنم لعجي يذلا ضارتفالاف
 نوخرؤملا هيف عّننشُي يذلا تقولا يفف ..بدألاب قلعتت ىزخا ةيضق بئاكلا اذه ريثي كلذك
 سكحمي « هل نوني « ينيتاللا بدالا يخرؤم ضعب ىرذ « سروك - تناوك ىلع مالكلا

 دأب امدنع الإ « للملب سح يأ كيرتعي الف « هتءارقب تذخا ام اذاف . ريدقتلا ضعب « كئلوا
 « انيف هثدحي غارفلاب سلا اذه هنم انيضري . رخلآ امل سيلو لوا احل يتلا بطخلا ضعب داريإب
 ردنكسالا ةيصخشف . اهفصي حورب يتلا قالخالاو « اه ركذي يتلا صاخشالا ءامسأ بيس

 انماما اهكرحي يتلا لاوعلا هذه لك نا سفنلل "نحلاو . ةقوشم ةروصب انماما ًايجولوكيس كرحنت

 « ةيجهنم ةروصب « ايلك لمهيو ًابناج ديني هنا اك « كشلا نم ولخي يخيرات دنس ىلع ضبنت ال
 ؟ةحضاو ةياور «هذه ةلاحلاو ءانل عضي مل ملف . كلذ عم «رفوتي يذلا «رخنآلا رصنعلا < ةيرذج

 ايدل فورعم «( سوتكت ) تيساتف «باتكو مسا ريغ ينعي ال سروك - تناوك ناك اذاف
 وهو.هاياضق ةجلاعمو خيراتلا ةباتك ىلع لبقا . هتافلؤم اهيقلت يتلا ةفشاكلا راونالا لضفب ًادمج

 هيف تكرت يتلا ةغالبلاو ةباطخلا ليصحتب « لبق نم « ىنع ناك نا دعب « هرمع نم نيعبرالا يف
 *بحأ . ةيناببلا تادارطتسالاو مخفتلا نع دعبلا لك ناديعب هءاشناو هبولسا نا عم « اهعباط
 يتلا نيراهلا هذهك «لايخلا يحو نم اهتحن يتلا كلت نع ادع« هباتك يف اهنم ريثكلا ركذف بتطتخلا
 نأشب خوبشلا سلجم ماما سويدواك روطاربمالا ةعفارم هتابثإ < الثم كلذ نم . بالطلا اهب موقي
 «ليصالا باطخلا صن ىلع «ساسالا يف ادمتعم «ةاضقلاو ماكحلا فئاظو يف مهوبقنيملاغلا بلط
 هسيساحأ لقص يف ةياطخلا نوؤشب ليوطلا هسرمت هدافأ كلذك . هلايخ هل ءاش اك هبف عّسوتف
 / ًالاذتبا ءابطخلا رثكأ نا ٠ ةبجسلا ىلع اهقلطاو نانعلا اهل كرتف ةيصخشلا هرعاشم بيذبتو
 < ةايصالا تافصلا نم هب ىلحت ام ىلع اوددشي نا الإ 6 هفطاوع ومسب اوذخأ نا دعب « اوعيطتسي
 ىتتح ؛ هيلع رطيس يذلا مواشتلا نع بارعإلا يف ةبغرلاو « يبدالا ليلحتلا يف فهرم قوذ نم

 ”لضاف < نشخ اهبم هتالامج هل ملاع هنا عم « ءيش لك هنع اولهج يذلا يربدبلا ملاعلا اذهب هماهاب
 . ةللحتملا امور ىلع رطخلا لك اهيفو « ةلخلخلا ةدسفملا ةراضحلا هذه نع هداعتبال

 يتلا تابارطضالا ذهل اهرثكأ عجب « هحورو هريكفت ىلع ترّثأ ىرخأ لماوع كلانه
 سلجب نيب هدقع مت يذلا فلاحتلا اذه ابنع مجنف هكاله تببسف سونايتمود تافرصت اهتببس
 هعافدناو هصالخا قدصب روعشلا هلك اذه هض ىوق دقف « ةينوطنالا 5 رسألا يلثم نيبو خويشلا٠
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 .زيحتملا عقاولاو ةيلاثملا نيبضقانتلا اذه ةدهاشم نم هارتعا يذلا ضاعتمالاو «ةماعلا ةحلصملا يف
 ملأت دقف . سوفنلا يف ةيروعش ةدر نم اهل ناك امو ةماعلا اياضقلا ضعب ىلع عالطالا هل مت « كلذك

 « هب لب « ءيشب هئابسنأ وا هبراقأب الو ايصخش هب قلعتت ال رومأ نم « ًاريثك هسفن ةرارق يف

 هريغ لعجي ناو « كرديو مبفي نا بغر دقف.اينامور انطاومو خويشلا سلجم يف ًاوضع هرامتعاب

 ةباتككلا ةيرح « هدعب نم سونايارتو «« هورن » روطاربمالا نّسأ نا دعب « ضيا مبفيو كردي
 ناو خيراتلا ةباتككل عطقني نا ررق اذكهو . هل خرؤيو يضاملا نع ةباتكلا مورب نمل مالكلاو .

 ةمجرتلاب لمع أدتباف . اهيف بغرب يتلا تامولعملا عمجو « رثكأف رثكأ « يّصقتلاو يرحتلل فرصني
 مث « ةيفارغونثالاو ةيفارغجلا ةبجولا نم اينامرج لوح [ضيفتسم اثحي دقع مث « الوكيرغأ هم
 « فسأ لك انلصت مل يتلا « تايلوحلا » و « خيراوتلا » : ىربكلا هتافلؤم عضو ىلا فرصنا
 هفرصنا مث « ةيفالفلا ةرسألا عولطو نورين توم نيب ةعقاولا ةبقحلل اهيف خ”رأ يتلاو « ةلماك

 هتبغر نع هسفن وه برعأ دقو .شرعلا ةكيرأ سريراببط ءوبت نم ةدتمملا ةقباسلا ةبقحلا ةجلاعم
 . سطسغوا دبعل خيرأتلا نم هثحب لاكإل رفوتي مل تقولا نا الإ ؛ ءارولا ىلا ىرقبقلا ريسلاب
 نس هيف ْمْلِي يذلا تقولل «اهشياع يتلا ةبقحلل خيرأتلا كرتي نا يف هتيغر نع نلعي حار امدنعو
 دقف . قوف نم تءاج تابغرو تابلط ةسسلت نم «ةقابلب صلختي نا دارأ هب ناكف « ةلوبكلا

 « ىرخأ ةبج نم «ًارطضم هسفن ىأر اك «ةمات ةيرحي هئارآ نع ربعي نا < هسفن مرتحيخرؤمك هه
 اهعفاودو « رومالا نطاوب ىلع ايلج فوقولل « ةلبصألا عجارملاو رداصملا ىلا عوجرلاب مسوتلل

 . اهتاببسمو «ةليفدلا
 ةحات نمو « ةبجبنملا ةساعلا ةبجولا نم « فلؤي « هب ذخألا ةقيرطو « خيراتلل هموبفم ناك

 دقف .بيلوبو سنيذبقوت لاثمأ « نانويلا يخرؤم ضعبل ةبسنلاب « ًارقبقت « خيراتلا ةباتك لوصا
 راث ىلا عوجرلاب كلذو « سانلا ةنسلأ ىلع رتاوتملا ديلقتلاو هيرصاعم هاوفأ نم هتامولعم ىقتسا

 .ابنم ةدافتسالا هرودقم يف ناك يتلا « ةيمسرلا قاروألاو قئاثولاو « هفلس نم تاركذمو

 ال اهرفو يتلا ةيانعلاو « ةماعلا هتاقيقحت هتغلب يذلا ئدملا « موبلا نيبلت نأ نم زجعأ نحنف
 هعمج يف هيلع هذخأن يذلا ديحولا ءيشلا لعلو . ءانثلاو ريدقتلاب ريدج امههالكو « اهب اهبطاحأو

 ىلعو « هتناطبو روطاربمالا ةيشاح ىلع اهعمج يف « رصتقا هنا ذا « هرظن رّصق وه : هتامولعم

 رمأب الو تايالولا رمأب اريثك متي لف . نوجشو نوؤش نم اهورو خوبشلا سلجم وج هب دّيلت ام
 عوضومو خوبشلا سلجم تاعاق يف ثحبلا اقيض ًارادم « امهروما تناك يذلا ردقلاب الا شيجلا

 ًامامت فلتخت « ةيروطاربمالا هذه ءاجرأ يف ةايحلاو ةينامورلا ةيروطاربمالا ةراداف . هتاشقانم

 رومالا هذه ةفرعم هتضتقا يذلا ثحبلاف . خوبشلا سلجم ءاضعا نهذ يف اهروص نم مسترا ام

 ًاتايحا ةماقالاو « ةديدعلا تالاصتالاو رافسألا نم ًاريثك دفتسي مل هنا حجرالاو « هلك أب_رح م

 ةبجل ظفحتلا ضعب نم دب ال كلذك . خوبشلا سلجم يف ًاوضع هفصوب هب موقي ناك امم فيرلا يف

 تاياور ةدع نيب ءاقتنالاو زيممتلا عبطتسي يكلو . رداصملا هذه ابعم مدختسا يتلا ةقيرطلا
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 .ثودحلاوا عوقولا لمتحم وه ام«اهل اسايقم «حاجنب لمعتسي حار «اهنيب راتخي ناهيلع ناك ةفلتخم
 نم ائيشانف ريثي يذلا رمالا « هثحم ضرتعت يتلا بعاصملا هيوقت يف هتاذ بساحي هارن اماقو
 « اهل ضرعتسا يتلا ةيخيراتلا ثادحالاو تاروطتلل هريسفتو هليلعت يفف . بارطضالاو قلقلا

 يف تراك ام اذاف . ةحلآلا ريددت نم ءيش ىلا لحلا وزعيو « ردقلاو ءاضقلل لولحلا ضعب كرتب
 ًابوشم «يمسرلاةلودلا فقوم سكمعي اذههفقوفف «(دماج دراي «ةينامالاهتاقيدصتو ةينيدلاهدئاقع
 لوقلاو بيغلا علاوط ىلع اهي علظ يتلا تاليلعتلا ضعب يف لّوعدقف . ةيفسلفلا ةعزنلا نم ءيشب
 . ةفصتنلا بناج « يعدي اك < امود مذتلا هنا رن ملف « هلك اذه نم مهأ وه.ام لعلو . بيجاعالاب
 نم « هباق تحت سدنا وأ ءاسج ام ىتح « بذكلاو ةعناصملا نع هناص ام « ءابالا نم هل ناك دقف
 هسفنل ممر امج اهلك تردص « ةلودلاو كلملاو دا رفالا ىلع اهردصا يتلا ماكتحالاو « لامهالا باب
 نا ثيلت الف « ةفطاعلا وأ ضرغلا « لامجالا ىلع « اهبوشي ال ةقداص ماكحا يهو « لثبم' نم
 , رومألا رهاظ ريغ ىلع « اهع ريبعتلاو اهرودص دعب زربت

 لي < بسحف ةيروطاربمالا امور يف سيل « ءابدألا رابك نيب لوالا فصلا يف هعضن يلو
 راوغأل ةردان ةفرعم نم قوأ ام ىلع ةّيلمتم ةرظن يقلن نا انيلع < نامزالاو ثادلبلا لك يف اضيا
 ينانويلا خرؤملا ريغ « ىلوالا يف « هلدعي مل ذا « فلؤمو خرؤنك « نف نم هل مت امو « ةيزشبلا سفنلا
 لامآلاو فادهألا للحي سدذيذيقوث حار دقف . جئاتنو اجبنم انيابتو افلتخا ناو © سذيدذبقوت
 ثداوحلا ليلحتب ذضخأ اك « مل خارأ وا مهنع لكت نيذلا صاخشالا ترواس يتلا فواحلاو
 نود سانلا نم زرحتلا هبف ثعبيو « ةضراعلا ةيسايسلا عاضوالا ءىراقلا كردي ثبحب اهلملعتو
 سانلا ةظعومل ةليسو خيراتلا يف ىأر دقف « تيسان اما . مهم"وقي هنأب رعشي ادحا عدي نا
 «ةءاندلاب وا يماستلاب فصتت يتلا راكفالاو ءابشالا نعشحيأ نا امود ”تلواح دقف » :مهداشرأو
 بسحي ناو « اهب ده'زب' الاو لئاضفلا طمغت“ الا خيراتلا نم ضرغلا نأب هاقتعالا ديطو اناو
 خرافلا مالكلا نع مجني يذلا ىذالاو ررضلا نيبتي ناو « ةعلاطلا لايجالا باسح ناسنالا
 «مهافاجمو سانلا نم روفنلا ىلا هبثدأ هذههتلواحم نا انه معزلا ولغلا نم .« ةريرشلا لامعالاو
 اوناك ناو « ردصلا حرشنم وهو ًايلاع كلذب مهل دهشو « لضافا ءاكح مهنيب فرع هنا عم
 ةدح « هعؤاشت ىلع تفضا « ندابتل وا ىنأتتل نكت مل يتلا ةيليلحتلا هترظن ذافن نا ثيحب « "لق
 هرصب هيلع عقو ام لوهب هسفن تززقت «تاعاجلاو دارفالا سوفنل هرئبس يفف .دعبا اقمعو دبكأ
 «نانفلا بتاكلا فعاضتي مل اذا ءىراقلا مدصت نإ اهنأش نم ةرملا قئاقحلا هذهف . هعمس مدص وا
 « ةعركح ةرابعو « ةليمج ةغل ... اهعمس يتلا تايورملا .ىلعو هتادهاشم ىلع يفضي' يناسفن ملاعب
 ام وا «هنيع هيلع تعقو ام ةدح نم ضفخ ولو « ةيرعشلاو ةيبدالا دهاوشلاب ةينغ « ءامصع
 لكف . ىنمملاو ىنعملا ةزجعم « لضعلا ةلوتفم « ةزيجو ةبضتقم ةرابع يف « هانذأ هل تتكطصا
 لمعجت ًاساق ًاسرد ءىراقلاىلع ىقلت ءارغالا نم ةوق يبدالاهلمس ىلع يفضيل رفاضتي هدنع ءيش
 يف « نيقّيضلا ناكملاوتامزال «نهذلاب عجريف ريكفتلا هفعسي ملام « ةيناسنالا هذه رمأبككشتي
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 . لمعو خرؤملا اذه هيف شاغ يذلا قاطنلا

 اذه باّستك نم نأشلا راغص ضعب ركذ نع احفنص برضن نا انل نكمي « تيسات دعب
 «خيراتلا نونف نم رخآآ انف وا ًاعون جلاع يذلا « ريغ ال نوتيوس مماب مهنيب نم ظفتحنل « دبعلا
 للقي ال « كلذ نم هلان يذلا فرشلاو «هتيمست ىلع ضعبلا حلطصا ا « يّصقتملا ماعلاب فصوف
 ناشلاةفيفطلا ةيحطسلا ليصافتلاو «ةعذاللا ةتكنلاب ىلوالا ةجردلاب رثأتسا هماع نا فرعت نا هنم
 ىلا « عالطالا بحو لوضف نم هبف زكر' اب هنهذ بأريثا . ةبارغلا ريثت يتلا ةحلملاو « ابلاغ
 « راثآلا ملعو ةيسايسلا مُكظْنلاو « وحنلاو فرصلاو « ةغللا لوانتف : ةعونتم تالاجمو قافآ
 ريثكل خ'رأو «لاجرلا مجارتل عطقناو «رّيسلا نف ةجلاعمل لام دقف . ملعلا باوبا نم كلذ ريغو
 دنت « ةفلت ةريس ١؟ اهددعو « انتلصو يتلا ريسلا هذهو .هنامز ةرطابألو «بدالا تالاجر نم
 «سونايرده دبع يف « يروطاربمالا ناريدلا يف اهلغش يتلا فئاظولاف . سونايتمود ىلا رصيق نم
 نسم قئاثو ىلا لوصولاو ةيمسرلا تادنتسملاو ةلودلا تاظوفحم يف يصقتلاو ثحبلا هل ثحاتأ
 فكرا فرعو « ةيراع ةدرجم عئاقولا طبضب متهاو « ةقدلاب فرع“ . اهتلاصأ يف ىلوالا ةجردلا
 غرافلا ءاعدالا نع اد سعب ناكو . هوجولاب ذخالاو .ةاباحلا نع ابكتتم ضرغلاو ىوحلا بئاجي
 ًاينج «يه اك «مئاقولا ضرعي نأ ىلع صرحو «ةطيسب « ةحضاو «ةعصان ةغلب حلستو « رورغلاو

 مسرب ثيحي « ةيسيئرلا ةركفلاب لابم ريغ < ينمز بيترت ىلع اهقوسب ماتهالا نود « بنج ىلا
 نا الإ . هوجولا ضعب نم هلكيو تيسات نع انرظن يف زيمتي اذكهو . تناك اهفيك « ةروص انل
 . هفعضي نا هنأش نم نفلا اذهب ذخالاو « خيراتلا ملع ممس نم تسيل مجارتلاو رّسسلا ةباتك
 اوذحو « هلاونم ىلع اوجسن نبذلا نأث ةعاضو نم ةلزنمو انأث ديفب نا نوتيوس فرع دقف

 اهتعومج تلخدو دعب ام يف ثعمج مث سونايارت دعب ةرطابألل تامجرت نوبتكي اوحارف <« هوذح
 . 8:/هزجع 2" اتبودقاأو ىمسملا باتكلا يف

 سطسغواةافونم ةدتمملاةبقحلا يف ينيتاللابدالا خيرات نعشحبلا !ذهيبنننا انب ردح

 صن تحنس ةصرفلانا عم «سونايلترت نع ةبضتقم ةلكب «يناثلا نرقلا رخاوأ ىتح

 لاضنلاو اهنع عافدلل ىدصت يذلا بتاكلاناك ذا ةيحبسملا نع انئيدح ضرعم يف «ةزيجو ةماكب

 « اهشياع يتلا ةبقحلا هذهلو امورل « ةيلدجو ةبباطخ ةردقم نم هيلع وه امب نيدم وهف . اهنود

 هذهو «هعافد عبطت يتلا ةيباطخلا ةجبللاو ةينوناقلا ةقدلا ىلع هصرحو لدجلل هيح دمتسا اهنمو

 يف ججأتت يتلا ةلعشلاف . تامابفتسالا.هذهو تايخفتلا هذهو « ةيعاقيالا ةينايبلا تارادتسالا

 ةيلدجلا بيلاسالا هذه «نيكرشملا نيسثولا نم هموصخ دض هلمعتسي ديدج حالسب هدم ال هردص

 ةراضحلا مجاه ام ًاريثك بتاك وه سونايلترتف كلذ عمو . ةدعو ةادا اهنم ذختا املاط يتلا

 نكحي اهمو . 9 « ةسينكلاو ةيميداك الا نيبو © سدقلاو انيثا نيب كرتشم ءيش يأف » : ةعدقلا

 يروثلا عباطلا نم مغرلابو « ةيحيسملا نع عافدلا ليبس يف اولضان نيذلا باتكلا ءالؤه ريأ نم

 ةفاخلا
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 زوفتس ةيحيسلاف . مهنم اوسدقو مهيلع اوذهلتت « ناببلاو ةباطخلا يملعم وجيرخ مهف « مهتديقمل
 . دئتتو عروتتف : اهلتق نم رذحت اهنا الإ « اهورب

 تحبصا هيفو «يناثلا نرقلا رخاوا يف الا انسل نحنو «دعب دحلا اذه ىلا لصي م رمالا نكلو
 «سطسغوا رصع يف « راهدزا نم اهل مت اه دعب تفرعو .ينتاللا بدالل ةعيدب ةليمج ةصاع امور

 عامشالا اذه ىلع « محلا ىلع تبقاعت يتلا ثالثلا ةيروطاربمالا رّسألا دوبعدعب « ظفاحت نا
 ثارت اونغا باتكلا رابك نم ًاددع تعلطا دقف . يبدالا طحقلاو بدجلا ىدافتت ناو « يفاقثلا
 مهباجعا نا ا « طاشنلا مهنم لشي وا مهدعقي ل ايئاهن ةيسايسلا ةيرحلا عابضف .ةينيتاللا ةغللا

 «مهدبعيف بدالا طاطحملا اوعن.ناباتكلا ءالؤهضعبل قبس هنا عمو. مبتلاصا نود لحي مل يضاملاب

 دب ال تاياكش يهو « بدالا روهدت لوح نيرصاعملا تارمذتب ذخالا نم ًادج زرتحن نا انملعف

 . يبهذلا سطسغوا رصع دعب اهنم

 دعي سيل نككلو « هنرق لعفلاب رذ طاطخمنالا ناب « ركنبف « كلذ عم « أرجتي نم سيل
 كلذ بقع وا سوفنايارت ةافو دنع « ابيرقت نرق وحنب كلذ دعب لب « اسأر سطسغوا توم

 عضو حضوت ةرباع ةراشا نم دب ال نكلو . تست ريبكلا ينامورلا خرؤملا توم دنع « ليلقب

 ةريدج ةيبدا ةضهن لجسي ينيتاللاب دالا سكعب «ينانوبلا بدالاف . ءيشلاضعبةيركفلا ةكرحلا

 « طاطخنالا اذه ضارعا نم وكشت يتلا اهدحو يه ةشيتاللا بادآلاف . ريدقتلاو ةظحالملاب

 . تعرعرتو تأشن ثبح « ةمصاعلا امور ةليدم لمت يا « ةينامور يه ام ةبسن ىلع نكلو

 «ةيبرغلا تايالولا يف «مالقألا ةلمح اهيلا بذتحت نا « ةليوط ةدم « ةنيدملا هذه تفرع ام اذاف
 لها لاح طانمو « ةيروطاربمالا يف ركفلل ةصاعك اهتلزنم نم ايش ترسخ دقف « لقالا ىلع
 قلطنتف دوعتل تاءافكلا زربتو « ةيركفلا عزاونلا جضنتو « ةيبدالا لويملا رمتخت ثيح ملقلا

 هيلوبا : يناثلا نرقلا يف « ركذلاب ناريدجلا ناينيتاللا نايتاكلاف . تاهجلا عسمج يف عشتو'اهنم

 امو . ةجاطرق ةنيدم يف ايس الو «اهتايح ينس مظعم ايضق اهيفو ايقيرفا يف ادلو «سونايلترتو
 حزن «ليج  ولوا « مدتحلاو لصالا ممصلا «ينامورلا بتاكلا نا وه «ركذلاب اذه نم ردجا وه

 نم تحبصا نا امور تثبل ام اذكهو ., انيثأ ةنيدم نم ةبرقم ىلع نككسو ءاجو امور نع
 .ةيركفلا ةبجولا نم اهريغ نع ًاريثك زيمتت ال « رضاوحلا ندملا هذه نم ةئيدم « ةيبدالا ةهجولا

 تزرب «ةيركفلا ةكرحلا اهب تمستا ينلا ةيزكرماللا هذه نا انه ظحالن نا انب يرح كلذك
 ًاضعب ةيداصتقالا ابطباورو اهرصاوا دشا ىلا عزنت تايالولا تذخا دقف . ىرخا تالاجم يف

 اوناك مهسفنا خوبشلا سلجم ءاضعا نا ىتح « ءيشب ةماعلا امور ىلع يولت نأ نود « ضعبب

 « تقولا عم تدادزا « ةصغلا نم ءيشب « ةيرادالا مهتابلوؤسم ءابعاب نوعلطضي مهو 2 نورعشي

 روعشلا اذه طبر يف لبف . ااوجا يف اوعرعرتو اهبف اودلو يتلا تايالولا عم مهتاقالع مصفل
 ,نا'ذا « كلذ نوكي دق ؟ مضولا ىلع ًاءوض يقلي ام ءاهرداوب ثدب يتلا ةيزكرماللا ةكرحلاب
 . هذه نيب ال ينمزلا تمقوتلاو « ةيرظنلا رومألا ضعب لح هل يتقي « يأرلل ًاتابثإ عطقلاو مزجلا
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 حوضوبقلطنا ماع روطت نع فشكت رومألا هذه لك ذا «ضعبب ابضعب كسامتو طبارت نم اياضقلا

 ةينانويلا بادآلا م

 « ردنكسالا حوتف رثإ « قرشلا ىلع رم يذلا يلقعلا حتفتلاو يركفلا طاسنالا اذه ذنم

 «ىرخالا يه «"بدت اهرداوب تذخأ يتلا ةيبدالا ةيزكرماللا هذه نم ديفي تاينيلغا قرسشلا فرع

 قئلعتي ام وا «ةليمجلا نونفلاوبدالاب لصتي امك يف «ةعيفر ةلزنم انيثآل ناكدقف .ينيتاللابرغلا يف

 لك « معلا ةبلطو ةفرعملا داور عم اهمؤي راظنا ةلبق تناك دقف . 0

 يتلا تاعمتجلا هذه ةرشعب عتمتسي نا يف بغر وا «ىلعلا ىلا بأرششاو مثاظعلاب هسفن تشاج نم

 « لوالا نرقلا نم ىناثلا فصنلا يف « اراد اهنم ذختا دقف . لوقعلا تماحو قاوذالا اهنم تلئقص

 ا يروغاثيفلا فوسلبفلاك « نيركفملاو ةبتكلا نم لك « ىناثلا ثرقلا يفو

 لامعا نم سورب ةنيدم نم «مفلا يهذلاب بقلملا نويد هوفملا بيطخلاو « ةأشنلاو لصالا قوداّسقلا

 . يطاسيمسلا سونايقول يناسللا طيلسلا ءانجلاو «يديموقينلا سونايرا خرؤملاو « اينيثيب ةعطاقم
 ةيميداكالا ةرادا اولوتو ةيرادالا فئاظولااولخدو اهف اونطوتساو «انيثايف اورهصأ نم ءالؤه نيبو

 بصنم ىلا اوُنق'رو « ةيوعرلا تح اولاثو اهيف مهريغ نكس اك © لصالا يرصملا سومنوما لاثما

 « نيجاموك ةعطاقم ىلع ريغص كلم ديفح وهو « خذبلا ريثكلا سوبابولمف لاثماأ 4 سوغابوبرالا

 ىلع زدبب « انيثا نم قلطني يركفلا عاعشالا اذهو . كلملا نم سونايسبسف روطاربمالا هد"رج

 . سوماغربو سسفأو « ةيكاطناو ةيردنكسالاك : ىربكلا ينيلهلا قرشلا مصاوع نم لك يف هدشأ

 « نيلوجتملا نيرضاحلاو ةذتاسالا نم قيرفل ةزاتم ةقطنم فثلأ < ينملحلا قرشلا نا كلذ ىلع دز

 « تاعوضوملا نم نوجلاعيو تارضاحلاو بطخلا نم اهمف نوقلي 2« ىرخأأ ىلا ةئيدم نم نولقتني

 اذككهو .ةءوبخم تاءافك زورب ىلاو ةرهشلا نم ءيش ىلا مهضعبب يبتني دق «اطّقَل مهوح ريثي ام

 تناك اهسرخ يمر« ةفاتغع نكامأ يف ىلألا عنب ىليو رهدزي نا يناتويلا بدآلل نكمأ

 ًاددع امور تبطقتسا اذكهو شتو اهب لفحت برغلا يف دالبلا مرماوح- نم اهريغو امور

 نيو نر لش نتورلل 33 ؟لاقما علا اذه: يد« ةيئاوتلا ةفاعثلا لاي رايك نم

 يدوببلا خرؤملا مدقمب « بيحرت نسحا بحر سونايسيسف روطاربمالا نا ؟ « يماتركنلاهلا

 , تاوقلل « ؟9/ ماع «ملستسا نا دعب ةينامورلا ةيوعرلاب هيلع معنأو امور ىلا سوفيسوي سونفالف

 نع فورعملا هخيرات سوفيسوي عضو امور يفو . سطبت ةدايقب دوهيلا ةروث تعمق يتلا ةينامورلا

 . مدلاو رانلاب سطيت اهدمخأ يتلا ىربكلا دوبيلا ةروثل خترأ م« يدوبملا بعشلا

 تالا نكد 4 ميال لا الإ 0 0 ءابدالا ءالؤه

 ا لا ل ا ل لا
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 ةضهنو طاطختا نيب



 فارتعالا نم دب ال هنا « حيحصلاو .ةيركفلا مقلا موقت ةيلمع يف ءًاباسح ةببدالا مهتمبقل اويسحي

 نع فشكلاف . حيسمال لوالا نرقلا نم ربكالا مسقلا لالخ ينيلطلا يركتفلا جاتنالا ةعاضوب انه

 لاحي « اهدر نكمي ال « ىرخأ ةيضق < يرزلا عضولا اذه لثم ىلا بدالاب تضفأ يتلا بابسالا
 «كاذ ذا ةرطابالا هفقي «ةقثلا مدعو رذحلاب مسّتنمْلا يرادالاو يشايسلا فقوملا اذه «لاوحألا نم
 . جئاتنلا هذه لثم ىلا هدحول رحب نا نكمي ال يذلا « نيبقرشلا نم

 اهءارو بدالا يخرؤم ضعب رتتسي ةدازا وا ةعيرذ تذخلتا «هذه يبدالا جاتنالا ةعاضوو

 نرقلا رخاوأ ذنم « اهرداوب تربظ يتلا ةيركفلا ةظقبلا وأ ثاعبنالا اذه اوركني وا اولهاجتمل

 اهمو ؟ ىرت اب « ةضافضف « انه ودبت الا « « ثاعبنإ » ةماكف . هلماكب يناثلا نرقلا تلمثشو لوالا

 ةرهاظلا هذه نع مهنم ًاريبعت اهلامعتسا ىلع بدالا وخرؤم حلطصا يتلا ةمكلا يبف « نكي

 ءاوسو . يعجبر واىعيجر راهدزا : ةماكب اهنع يكروي' مهنم رخآآلا ضعبلا حار ناو « ةيركفلا

 سوئيلاجو يردنكسالا سوميلطب هلذبي يماعلا طاشنلاف .اندنع نايس رمالاف «كاذ ما اذه ناكا

 لشا يذلا نيحلا يفف . مضتت ؟و شكاف رثكا زربت هتميق تلخأ يبدا جاتا هبحصمي « يماغربلا

 ءاعشالاب « اهتيح مم لخأت « ا وملا بادآلا ىرن « ةنيتاللا بادآلاب بدي طاطخمنالا وأ طوبملا
 « تاذلاب تقولا اذه يف « ذا ملاع يف ةايحلا شاعتنا ىلع عطاق ليلد ةظقبلا هذهو , ءيثلا ضعب

 ةرطابأب اهيف اهدوزب يتلا ةعاسلا راظتناب « يقيرغا لصأ نم لصانقب ةيئامورلا ةيروطاربمالا دمي

 ةينيد دئاقعب © لبق نم 000

 لالخ «امور يف ىوق ذوفنو ديدش وطس اهل يقب ةينيلهلا ةفاقثلا ناب انه ديكأتلاف . ةديدج

 يتلا لثم ةلافكو ةياعرب « امور يف امري ةفاقثلا هذه عتمنت مف . ائيش ديفي ال « ةيثوطنالا ةرسالا

 حار امدنعو « اينامور هنم رثكحا اينانوي هتفاقثب ناك يذلا « ًالثم سونايرده دبع يف اهب تمعن

 ةغللاب اهتباتك ررق < ضايب ىلع ًاداوس اهبلجسيو هراكفا تانب زيحي ليروا كرام روطاربمالا
 , ةننانويلا

 «سوخراتولبب ايلاع هيونتلا نم دب ال « ةبقحلا هذه يف ركفلا لاجر نيب

 نيبو ركفملا نيب قرفن نا نكمي ال هنالو « نمزلا يف مهقبسأ هنال
 . ركفلا نوؤش نم ةدع انوؤش هتاباتك يف لوانت نا دعب بصخلا بيدالا اذه هناك يذلا بتاكلا

 اذه ةايح كلس مظتنا يذلا يداحلا قاسملا اذه نم « ةدحو رثكا الو يرمعل لسأ نسل

 دعبف . لوألا نرقلا ةرغ يف « امتوبب ةنيدم يف رونلا يأر يذلا «لابلا يخرلا < يقيرغالا دمسلا

 تلان « ةيبدألا ةفسلفلا يف تارضاحم اهلالخ ىقلا ةديدع رافساو « انيثا يف ةحجان ةيلاع سورد
 يف « هرمح نم نيعبرالا يف وهو « رقتسا « ةيبدالا اهتانولاصو اهتايدتنم نيب ايودو امور ناسحتسا

 «هسأر طقسم يف ايرادا ابصنم ىلوتي « ةينامورلا ةرطيسلا تحت ةيفاغلا « نانويلا يف « مالا هنطو

 نوشقانتي « هقافرو هبحص نيب ةلوصوم ةرشع يف همايأ شيعي «يفلد يف هبتونبك ةفيظوب موقيو
 تدعاسف . ةئس نيعبرا ةدم ع هملا ةلوكوملا لامعالا هذهلو « ةباتكلل -عرفتب « نورك اذتيو

 آم ا/ه7وا16 سرخ راتولب
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 ملحلا اذهو ؛ عداولا لجرلا اذه راكفا حيضوت ىلع « هنالخو هبحص عم هتالداجمو هتاشفانم

 بابسا ريفوتل «ممال بتاكك هتاءافك و «ةعساولا ةضيرعلا هتفاقث مدختسي نا نع فكتتسا يذلا

 مهريدقتو سانلا باجعا نم ةحنجا ىلع «بّجَل وأ بخص امنود «ةعئاط ةرغاص هتتأف «هل ةرهشلا
 . هل يلاعلا

 راثآلا » :تعن اههنم لوالا ىلع بدالا وخرؤم قلطا «نيتعومج ىلا سوخراتولب تافلؤم مسقت
 ةحرم « ةمحح ثيداحا ابضعب قاس « ىتش ةيبدا تاعوضوم يف افلتخم اثحب م١ تمض « ةنقالخالا

 « ةيبدأ « ةيفسلف اياضق تلوانت ثاحبالا هذه مظعم نا عمو . هنالخو هبحص نيبو هنيب اهرادا

 ينوطالفا . هب ًاصاخ ًايدئاقع (مهذم هرابتعا نكمي ام « كلذ عم « اهنيب ىرن الف « « ةينيد

 ادع ام « ىنرخالا ةيفسلفلا تالاقملا ضعب ملاعتي 2« ءيشلا ضعب <« لعافت دقف « جبنملاو رظنلا

 ماق ذا « حرجلاو دقنلاب اهوانت هنا عم « اهرئا ضعب هبف ةيقاورلا تكرت دقو . اهنم ةيروقببالا

 .اهنيب براقت مايق نود تلاح « روغلا ةقيمح ةوه « ةينيدلا ةبجولا نم « ةفسلفلا هذه نيبو هنيب

 « «.تومهاللا ةفسلفلا فده » : هئاسلج دحا راسل ىلع وه ابعضو ةرابعب هفصو انل نككميو

 هذه, همائها نيب قفوي نا « لولدملاو ىنعملا ةيزمر حورشو تاريسفت نم عضو اب عاطتساو

 نيبو - « سيريزواو سيزبا »لوح ةقيقدلا تامولعملاب ضيفي ثحب هل ذا - ةيقرشلا دئاقعلا

 هتلعج « ماثولا وحن اهب عزني ةعزنلا هذهو . نانويلا يف ةميدقلا ةينيدلا سوقطلل قبسعلا همارتحا

 دقف . حماستلاو ديدشتلا نيب حوانتت تاداشراو حئاصنب « اينيد ًادشرم هفصوب « ضيفي « لعفلاب

 « محري ال يذلا يساقلا طغضلا بناحي نا « ميدالا ةيفاص « ةميقتسم سفن نم هل مت اب « فرع

 . ديدج اهيف ام لك ةجبلب مصتعي نأو

 « لاطبالا باتك :ىلع اهتفضا ىتلا ةربشلاب ذخالا « اهميوقت يف « رذحنلف « ةيناثلا هتعومج اما

 ةايح اعابت عضي ذا « ةيزاوتملا ريسلا نم جوز ؟ه اذه هباتك يف عضو دقف . ةيسنرفلا ةروثلا
 « هلجأل ماق هرن ل « باتكلا اذه عضو ليبس يو . ينامور ةايحب هفدرب مث ينانويلود لجر

 ام ريخو « ًاريثك « لمدسلا اذه يف « عجار دقف . ىلوألا ةجردلا نم ةقيقد تايصقتو تايرحتب

 هنأ حبحص . هل ةببط ةدام «موبلا اهيف دحي لازي ال خرؤملا نا ثيحب «عوضوملا يف هدي هبلا تلصو

 د'رفي ام اهبف ىري ليصافتو قئاقدو « ةريغص ةفرظتسم احلم انل دروي ثيحب « هدرس يف لهمتي

 يذلاو « دبا هناك يذلا قالخالا دشرملا اذهو . هتفيظو وا هلمع لالخ نم « هزيعو لجرلا

 ةيصصخشلا تاظحالملا هذه يف < همدو همحلب «انماما بصتني «ًاباتك هدحو خيراتلا نم هل ذختي

 فيز نم هنوصت اهب فصتا ىتلا ةماقتسالاف .دارطتسالاو ةضافالا نم ءيشب اهدس تلا تاقيلعتلاو

 مصوخش يف ةايحلا ةعاشاب ةيقيقحلا هتردقم موقت « ءابظعلا فاصم ىلا هلاطبا عقرب وهف . خيراتلا
 . لالظو راوناو « ءايفاو ناولا نم مهيلع ىفضا ام لضفب « ةيكيتامارد ةروصي اهب نوضينبف

 اذاف . هديرت امسح. مدقلا خيزاتلا كاهاوه ىلع لك « مهفت نا « ةلواطتم لايجا تعاطتسا هلضفبو

 « اهيلا نوفيي يتلا ةيلاثملا لئاضفلا « ماظعلا وأ لاطبألا هذه يف اوري نا مهسوفن ضعبلا تنيز ام

 لو



 سلف « « ةريكلا سوفنلل ًارخزرد : مجارتلا هذه يف « نالور مادهك « ةديس ىرت نا وا

 . كلذ نع لوؤسع سوخراتولب

 رثأ يأ هدنع ىرت ال كنا وه « سوخراتولي دنع أعم ذيزللاو فيرطلاو
 يذلابولسالا اذه «بابشلا خرش يف اهنم عضو ام الإ يباطخلا بولسالل

 نم كلذ قفار ام عم « ينيتاللا لاعلا يف « كانهو « ينانوبلا ملاعلا اذه يف انه « جاور اميأ جار
 « ةبالغلا يهةيكتتالا ةعزنلا تناك ناو « اهبهاذمو ةيبدالا تارايتلا فلتع نيب شاقنو لال
 ينايبلا بولسالا مبقوذت نم « ةيظفللاو ةيناسللا تايلكشلاب ةعزنلا هذه راصنا كسمت لمحت مذا
 « اديعب اهباحصا ءامسا ريطتف « ةعساو ةرهش « ةغالبلا مهنم غلبت ءابطخلا ءالؤه ضعب . يباطخلا
 نيمقاورلا ةلاقم قنتعا مث « امور نع سوناشمود هدعبأ يذلا « مفلا يهذلا « نود : الثم مهنيب

 باتكلا ءالؤه نم "دعي' يذلا سذيتسرا سوبلياو « ىرخاو ةنيدم نيب ًالقنتم اهل وعدي حارف
 «امور ىلا» : هباطخ يف حار يذلاو « ةينوطنالا ةرسألا دبع يف مهترهش تراط نيذلا نييوسألا
 « سونايرده روطاربمالا قيدص <« سوكستأ سدوريهو ؛ةدلاخلا ةنيدملا هذه يتآمب ًايلاع ديشي
 ةينانوملا ندملا نم اهريغو انيثا نيب نا هّمه يذلا ءاينغالا ملعلا ءارصن نم « ليروا كرام ملعمو
 نيهابم نورخافي « يناثلا نرقلا يف « مهارنو . لكايهلاو دياعملا نم ًاددع ينبيو «ىلحلا عدبأب
 ام اذاف . ابكابناو اهميطحت ىلع نوطالفا بلاكت ةيمست يهو « نيِيئاطسفس » : مهسفنأ ةيمستب
 نا اوفرعو « زينوبولبلا برح ءانثا نويئاطسفسلا اهفرع يتلا ةيباطخلا ةردقملا هذه ًاعبمج مهل تمت
 هيلع ناك امل ةبسن « اوبطخ وا اورضاح اهيأ « ةسامحاو لوضفلا « رثكأو مهتلكاش ىلع « اوريثي
 ءانثتساب«مهنبي دحاو يأ رودقم يف نكي ملف «ةماعلا ةفاقثلاو عيفرلا ناببلاةوذتنم رصعلا لها
 بقل يذلا رخنآلا قيرفلاب «ركذلاب قيلخ رثأب « هنامز لها ىلع «علطي نا «هئالمزو سايجروج
 .ةيحور ةروث اوثدحي نا وا « « ةيناثلا ةيئاطسفسلا » ب هسفن

 ةفسلف « خيرات « ةباطش

 ايديموقين ةنيدم نم 47716 سونايرا انل ملطا ذا ؛ ىزئض هتمسق نككت ملف « خيراتلا اما
 . ايليثب يف

 « هتمبم ءابتنا دعب « انيثا « سوناي"رأ ءاج < سونايرده دبع يف اهماحو ايقودابق لصنق
 تاعوضوم يف ثاحا ةعضب عضيو « فلؤيو بتكي اهيف فرصناو « هل ىنكس راد ابنم ذختاو
 نوفيتيسك وذح هبف اذح نادفكي مل يذلا « ردتكسالا خيرات » :قالطالا ىلع هراثآ مأو .ىتش
 ههمادمم زاباتاد : هباتك هسفن نوفيشيسك ىمس اك هيمسي حار لب « ةرابعلاو بولسالا ةطاسب يف
 عجر يتلا ةليصالا رداصملا هذه نم ًاريثك ديفي نأ فرع هنا زرابلا هلضف نمو . « ةلحرلا » وأ
 ابلمهأ يتلا رداصملا هذه « ريبككلا ينودقملا تاحوتفب ةقلعتملا  مويلا دوقفم اهمظعمو - اهيلا
 مناذللا يردنكسالا س ونابيأو «تيحيربلاساينزوب :هل نارصاعملا ناخرؤملاو .سر وك  تناوك
 يناثلاو « نانويلل يفارغجللا فصولا يف لوالا : بتك نم هاعضو ام يف ةيدقن حور نع طق انهربي
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 نويد انيلغ لطي « ليلقب امهدعبو . ةجاطرقو نيبنابسالاو نييئمسلا عم : امور بورح خيرات يف

 «سوريواس ةرسا دبع يف نيترم ةيلصنقلا لان نا دعب يذلا « مفلا يبهذلا نويد ديفح « سويّكسك

 رداصملا نم ًاريثك عمج هنا عم «يباطخلا بولسالاب رومي يذلا « نامورلا خيرات » :هباتك انل عضو

 انل اهفلخ يتلا راثآلا قحي اهئادبا نم "دب ال يتلا تاظفحتلا نم مغرلابو « اذه عمو . ةليصالا

 لّضفَست « امور خيرات يف اهوعضو يتلا بتكلا نا انه ةظحالملا ردحت « نانوملا نوخرؤملا ءالؤه

 .ةبقحلا هذه يف « نيتاللا يخرؤم نم مهل نورصاعم « اهل ابعضو يتلا خيراوتلا هذه « ريثكب

 لصالا ةيئيله يه < ةينامورلا ةيروطاربمالا ءاجرأ عيمج يف ةرشتنملا ةيفسلفلا راكفالاف
 يفكيو . ةيئيدلا تايفسلفلا هذهل هدبعت يف لوالا ةبترملا لتحي ينامورلا ملاعلا يقبو « أشنملاو

 اذامل كردنل «ةيدوبسلاو ةينثولا لوح دوقعملا ثحسلا يف نأشلا اذبيدرو ام ىلع ءانهءىراقلا لمحي' نا

 تافلؤم ضعب يف « اهنع فشك نم «اعوبشو اذوفن ةيفسلفلا ملاعتلا رثكأ يهو « ةيقاورلا قلتم

 :رخآلا هباتك يفو < 1:1 اأهدق « رطاوخ» :هباتك يف سوناي”را ظفح دقف . ةياغلل ةمبم ةصاخ

 انه « حوضوب اهتيثا « اهتنتفو اهرحس اهل عطاقم نم ناولخي ال نيذللا « ةامسما « ليلدلا »

 كرام عضو دقو . ستيتكنيا مدقلا قيقرلا اذه ملاعت لوح « باتكلا ناظم نم كانهو

 مالقا سوؤر درج هب "نأك  تروافتملا عطقتملا هفئاشناب فورعملا وهو « راكفالا » يف ليروا

 يرادالا عوضخلا : وه دحاو ملعتلاف . ةرطابالا دحأل ةيموي ةركفم يهو - لجع ىلع تعضو

 «روطاربمالا نا الإ .هبجوت'و هك"رحت «ناسنالا طاشن ىلع يضقت نا نم ًالدب يتلا «ةيهلإلا ةيانعلل
 اذه ضرفي مل ام « ملاعتلا هذه هقيبطت يف ءانعلاو تاقشملا نم قالي « ةمظعو دجم نم هل مت ام يف

 هيلع ودبي امنا « ةوقلا هزوعت تناك ليروا كرام نا ينعي ال اذهو . لبق نم « هذضنت قيقرلا

 ةريصببو 4 هسفن ىلع ةقفش ةيأ نودبو .هسفنب ًاقوثو لقا هنا ا؟ < ةوسق لقاو « اعنصت رثكأ هنا

 سفنلا ةدلاجمو هكوكش نودي هارن « هنيعأ بصن يسفنلا لماكتلا مّضوَ « ةيوق ةدارا اهتذحش

 برحت يتلا ةيجراخلا تارثؤملا هجو يف هفوقوو «© يرشبلا فعضلل هتمواقمو « هلويم حبكو

 ءانعماسم غلب يركف رثأ نم امو «ملاعلا بادآ نم بدأنم امن .دشرلاو قحلا ةداج نعهجارخا

 مارتحالاب قيلخ صخش دنع « سفنلا ةيساحم يف يفاصلا صالخالا اذه ىلع « نسحاو ىلعأب دبشي

 « ايضرم ًاضار « ًارايتخاو اعوط « هبثيع بصن عضو هنآل هيلع قفشي نأب ريدجو « بحلاو
 . ةمظعلا هذه لثم غولب

 .ةصاخ  ةبترم لتحي يذلاس ونايقول لوح ةماكب اذه انثحي متخن نا نم دب ال
 باتكلا ءالؤه رثكا وه ةينوظنالا ةرسالا دهعل ةقفاوملا ةبقحلا يفلؤم نيبف

 وجه لا لئاسر ربتعن نا نككمي ام ردقيف .طبارت ةغبص ةيأ لعو فينصت لك ىلع جرخمي اذلو « ةيدرف

 دل ةادأ هنم ذختا نم ريخو « نفلا اذ مه لثمي نم ريخ وهف <« بدالا نونف نم انف مممزرا##

 1/1/1016 سرئابقول

 . مهسفنا نيدقانلا دقنلو نيرخآلا

 «ةديقعو ةفاقث قرغأتدقف «نيجاموك ةعطاقم يف «طاسيم“"' ةنيدم نم دتحلاو لصالا يروس
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 لبق « انيثا يف « ًاليوط مقبل ةطسفسلا عطاقي هارن « ايلاف ءاجرأ ةبباطخلا هترهش تغلب نأ دعبف
 « نيصر اهضعب « ةبباتك راثآ ةدعب هل نيدم ينانوبلا بدالاف . رصم يف ةيرادا ةفيظول نيعب نا

 «رخاس « ءىزاه «ظيلس بدا « رخآلا ضعبلاو « ابلضفاب الو اهدوجأب طق تسيل يهو < نيزر
 هدقن مايس ددس . « تاومالا تارواحم » ب فرعت ةعومج اهنم هل  تارواحم لكشب « مبتم

 « بهذم وأ ةلم وأ ةعيش هناسل نم تلفت الف « ةفسالفلل هدقن لالخ نم عمجا ةيفسلفلا بهاذملل

 هسفن يف بهذم لك رثي' مل اذاف . ةيبلكلا وا ةيقاورلا ةفسلفلاو ةيروقيبالا ةفسلفلا ىتح « ةلاقم وأ
 يف « امه ةيئيدلا حورلاو يفسلفلا لقعلا نا ذِإ كلذ نم برقي ام ببسي دنقتف « فرقلاو ضاعتمالا

 ةيلاثملا هذه « ةمئاغ ةيزمر نم اهيلع نايفضي اب قالطالا ىلع ةشيلهلا ةيلاثملا ءادعا ىدعا « هرظن
 ةراضحلا صئاصخ زربا «هرظن يف ناك يذلا « ملاعملا مضاولا « لجلا قطنملا اذهب لثمتت تناك يتلا
 «ربظي ام ىلع « هتتاف ذا «رظنلا رصق نم ءىش ىلع هنا الا .ةد”رفملا اهتامم رهطا نمو « هيئاتثالا

 سماخلا نررقلا يف < قيرغالا ركفلا لاجر لثمأ دنع لكت تءاج يتلا ديرجتلا ةوق ةظحالم
 علا تالكشم ماما هجول ابجو « اهاقلت يتلا ةببرتلا هعضت ملف . ةفاجلا نيبلقعلا ةفسلف « م . ىف
 ةئئاوهملا بطخلا ةاوه ىلع « هطامس طلسي نا هل رطخي امدنع لوجو لوصي هارن . هاياضقو

 رارسا ةفرعم ىلع نوئمسبي يذلا نيسلدملا « نيلجدملا مالؤهو © ةيزمرلا ريطاسالاو « ءافوجلا

 ةفسلفلا عابتاو « ةمفاجلا ةحلاكلا .هميلاعتو نونيز بهذم عابتاو « ةقبطملا هحتاوفو بيغلا

 كحضلاى لع ثعبت ًاعاضوا ًامود طبنتسي دولولا بصخلا هلايخف .ةمظعلاب نيرهاظتملا «ةينوطالفالا

 « دادح ةنسلأب اهقلسيو ةهلآلاب ضيرعتلا نم بسبتي ال « ءىراقلا ىلع اهب يرسي « نوجا ريثتو

 « ةكرخلاو ةامحلاب روك بولساو « قيقد ريبعتو « ةقيشر ةرابعو « ةغيلب « ةرماع ةغلب كلذ لك
 لشمتل نيقول نم قبل لبف « نيمدقألا بيلاسأب هبشتلا ةقرافلا هتام نم رصع يفف . مهتلاو
 041 يكيتتالا » رابتلا باحصا

 ضعب يف «ضعبلا هذه ةلاحلاو «كشي نا ٠ بجع الف «هوذح اوذح «رثك نودلقم سونايقلل
 ىلا ذفنيو عسلي هبولسا يذلا عماللا بتاكلا اذهف « لاح لك ىلعو . هل ةبوسنملا ةيركفلا راثآإلا

 لبقتسملا نلاعيل نكي ملف .هلاونمىلع نوجسني ذيمالت ضرالا يف هل كرتيناو الإ نكمي ال < ممصلا
 يف يركفلاو يبدالا طاشنلاف . رضاحلا اهعم رجت تناك يتلا ةفراجلا تارابتلا دض ريرملا هحافكب
 . هلم هجرخيو هنع هحزحزي نأ سونايقول لواح يذلا درطملا هريس .ىلع يقب « يقيرغالا ماعلا

 ةيكيسالكلا اهنورق يف انيثا خيرات ءانس هاوبتسا يذلا «لصالا يروسلا بتاكلا اذبف «لاقيى حلاو
 نيب فلآّتلا اذه نم تقثبنا يتلا تاراتلاو تاعزنلا دض حفانيو « حفاكي حار يذلاو 2 ىمظعلا

 يف ءاج دقف « ةقرافم نم رثكأ هروبظ ةدعب' « راهدزالا اذه لثم ىلا ىّدأف « قرشلاو نانوبلا
 . هنامزو هناوا ريغ

 ةيفرخزلاو ةيسدنهلا تازاجنالا - 4

 فارتعالا يبأن نا انيلع امازا ناك «نيحلطصملانيذهل يفرحلا لولدملا دنعفقن نا اندرأ ام اذا
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 نم امل . ةينفلا تازاجنالاو تاءاشنالا ىلع امهل دب يأب ملستلا ضفرنو نيئرقلا نيذه لضف يأب
 ساقي ال ردانلاو « ادج- ردات رمأف « كلذ نم ءيش "متو ثدح نأو « اهيف ةديدج ةشف تاءاشنا

 ةريدج ةملف ةمدق ةيأ « ت تازاحنالا هذه يف ىرن نا « هذه ةلاحلاو « ءيشب ولغلا نم سلف ٠ هيلع

 يئانبلا لمعلاف . ىرخا ةمحان نم اهيلا رظني نا تاراضحلا خيرات بجاو نم نا ريغ . ركذلاب

 زيحت «عمتجم' طاشنل ريبعت وه « ناكملاو نامزلا يف ثدح ايخيرات اعقاو هرايتعاب « متو زجنأ يذلا
 لاوزب هتملق نم اثيش دقفي مل « ميخض لع وهو « ينامورلا خيراتلا راودأ نم نيعم رود يف

 يف هيلع ثدب ال « ةديحولاب مويلا تسيل تافلحخلا هذه تناك اذاف . ةينامورلا ةيروطاربمالا

 ناكمابف «مدقلا خيراتلا يف نفلا عضو هيلع ناك امع ةقداص ةركف انيطعتل ثاعبنالاو ةضبنلا رصع

 ةيخيراتلا دهاشملا هذه يف « ثدحتو قطنت ةبصتنم وأ فحاتملا يف ةضورعم ةبقاملا راثآلا هذه

 لقألا ىلع « امل ىقست قا اذلو .٠ خيراتلا اذهب اولصتي نا اهتطساوب موملا نورصاعملا عيطتسي «ةميدقلا

 هذه لثم شاجو « ةورثلاو ىنغلا بابسا نمهل مت ملاع نع ة ةركفب انتديوزت يهر الا ةدحاو ةزيه

 ًادوبجي لذبي كرا نودب « هلابخ ثدوار يتلا ةراضحلا هل ديشي نا نكمي ال « ضارعلا ينامالا

 ْ ءاضايإل
 لدي ام رخأتملا ةينامورلا ةيروطاربمالا دبع يف « نفلا ىلع "دبي ل « لاقي قحلاو

 هيف عمط ام لجف . فشكلاو ثحبلاب لصتي ام لك يف ديدجتلا لواح هنا ىلع
 ظفاحينا فرع يذلاينيلحلا نفلا هلذب يذلا دوبجلا« اللا ىلع رشنن ناو لصاوي نا وه «هبلا حمطو
 مهسفنأ نينانفلا عم هجتت ابجتني يتلا رثآلا هذه تناكف . جاتنالا ىلع هتردق ىلعو « هطاشن ىلع
 قيرغالل ناك دقف « نكي اهمو . رابتلا اذه لثمل ةضراعم ىفم ام يف نكت مل يتلا « امور بوص

 قوذلا تايلطتمل ًاقفو مهسفنأ فييكت « هعم اوعاطتسا ام « ةردقلاو ةبعاوطلاو « ةئورملا نم

 اودادزيلو مهيدل ةوظح“' اولانيل « مهفارعأو موقلا تاداع نم هنوسبتقي ام عيوطتو « ينامورلا

 يف اوجتناو اوشاع نم « هؤامسأ انتغلب يذلا نونانفلا ءالؤه دج نولبلق . ةّبقتو ًابرقت مهنه

 مهضعب ينع « عبطلاب قيرغا مهمظعم . اهيف لمعو امور يف مهنم ناك نم ىتح « ةبقحلا هذه
 فراك يذلا يقشمدلا سوروذولوبا سدنبملاو « سوالنيمو « سونافعتس لاثما « شقنلاو رفحلاب

 ةذمالت « برغلا يف « مهل اوفلخمي' نا طق بيرغب سيلو . سونايارت روطاربمالا ةفقث عوضوم
 ىلع « موأتشن دقو . كاذ ذا « ربظ يذلا رفاولا جاتنالا اذه بمس نيبتن ثيح « نيدعاسمو

 يف ربظ ماه ءيش نم امن . مريكفتب تديتسا يتلا لغاشملاو اياضقلل اقفو « مهلاثمو مبتلكاش
 نم سلف . قرشلا ىلا هاودع لقتنتو الإ ًالقتسم نادبملا يف هدحو لمعي ناك « كاذ ذا < برغلا
 «ماعلا هربظم نم مت ام يف «رخأتملا ةينامورلا ةيروطاربمالا دبع يف نفلا ىلا رظنن نا ءيشب ولغلا
 . ينامورلا ملاعلا فارطا عيمج « نفلا اذه اهيف غلب « ينيللا نفلا بقح نم ةبقحك « كاذ ذا

 تاحاضيالا ضعب ىلا جاتمي وهف اطمبم «ًابضتقم ًاديدحت ىقبي انه ديدحت لك نا مولعملا نم

 . اههوقتو اهديدحت ثيح نم « انايحا فنعبو « ًالوقو ًايأر « اهوح نويئاصخلالا نيابتي يتلا

 ةلاصألا ةيضق

 1 اهتيروطاربماو امور م



 لواحمي ايب « دبعلا اذ ه يف « ينامورلا نفلا ةلاصأ « رارصاب دكؤي « مهنيب ريبك قيرف كلانه
 تايرحتو ًاثاحيا بلطتي اذه لك . تايالولا يف تلحت يتلا نونفلا «صاخ عونب « زيمي نا رخآآ قيرف

 لكب « اهل عستي ال اذه انثحي نا الإ ل ا

 يتلا رصانعلا مهأ ىلع « ةيرامعملا ةسدنهلاو شقنلا نفب قلعتي اهف « انه رصتقن نا انيلع . فسا
 ةحودنم ال نا انيأر ذا ©« شاقنلل ةضرع كلذ عم 0

 . ابنم ةدحاوب مدقتلا نم

 دقف . اهوقحتسي مل ةاهام وا دادتعا لك نم مهسفنا نامورلا زرحت جيتار هلا باسل ول

 ثحنيل» :ًدئاق ةدلاخلا ةذانالا هتمحلم يف ددصلا اذهب ليجررفبتك

 يف انل اورفحملو « ءاوهلا تشنتست زنورملا نم ليثات « ًاصلخم دقتعا اك « ربكأ ةراه « اناوس

 اذه نكلو . « اهتراداو بوعشلا كح نفب نامورلا ظفتحي انيب « ةابحلاب حفطت اهوجو رمرملا
 امدنع وا يكتتسالا ينفلا لاجلا يف الإ حصي ال « ينلعلا رارقالا اذه ءارو يفتخي يذلا عضاوتلا
 يف نولمعي اوناك نيذلا نانوملا نيتاحنلا نا ركني نم سيل ذا « نينانفلا ءالؤه ةيسنج ىلع قبطي
 م راو يتلا « يقيرغالا نفلا تايضتقمل [قفو مهئاحا٠ اوفبكي نا اورطضا « نامورلا ةمدخ
 هذه لثم قوأ نا دعب ابلبجي نا هسفنل زيحي يقيرغالا نانفلا ناك لهو  اهولبحي اونوكي
 لمعلا اوطقسا وا « اهب اوديقتي نا كلذ عم اولمعأ - ؛لتالو ينتال ينلا ةّمّلطلا حورلا

 ٠ ةيلكلاب اهب
 « سطسغوا دبع يف تربظ يتلا ةينفلا راثآلا هذه هجاتنا يف يقيرغالا نانفلا ناعتسا دقو

 هذه هيدأ تفعض تناك نادعب كلذ ثدح نوكت دقو « ةصوقلا ةفنألا هذهو ينيدلا راقولا اذهب

 هذه يف « ىرخا تاقوا يف ربظت يبف . دوبعلا ضعب لالخو « نابحالا ضعب يف « رعاشملا
 ةينيد تالافتحا مهسورت ىدل ليروأ كرامو سونايارت يدبع يف انيلع تعلط يتلا ةرفانلا ش نوقنلا

 ناك امدنع ؛« هيلع اهسفن تضرفو هتمزال « محلا ةفسلف نم أزجتت ال اءزج تناك دقف . ةيمسر
 تازاجنالا ةعاس'تال نكلو . مهتاريدقتو مهتاساسحاو نينطاوملا رعاشمل اقفو يأت نا طرتشي
 وا ( آنه 10ه«) ةغوتلا نودترم مهو ةرطابالا ليثاتف . سطسغوا دهع يف تت يتلا ةميظعلا ةبنفلا
 ديلاقتلا يف تماغ اهلك «مهمركو ةرطابالا ىوقت انل ممرت تلا عيضاوملا هذهو « ةدامللا عوردلا
 «لولدملاو ريبعتلا ةوق نم اهل ام «ةيرحلاب طرفملا اهعتمت ءارج نم تدقفو «تدبتسا يتلا فارعالاو
 , اهنم عشت تناك يتلا

 قالطالا ىلع اهوا ةروصو لكش نم رثكا يف تربظو لوطا ةدم ترمتسا ةيعقاولا ةغزنلاف
 باصنالا هذهو « ةيفصنلا ليئاهلاو ليثاتلا نم ديدعلا ددعلا اذبف . صخشلا ةروص تابسق زيحت
 رهظت ةفقو يف ءاسنلاو لاجرلا موسر ملظعم تغرفا دقو « كاذ ذا  اهعضو مت ابلك « ةيزئانجلا
 ةيدملقت جذانل افقفو « رمالا ىمَتقا ام اذا « اهرع يف ىتح « هوجولا حمالمو سبالملا مهنم
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 اهملع تدازو «قيرغالا نينانفلا دي ىلع اهعنص مت يتلا بلاوقلا هذه نيب ريثكلا ءيشلا اهنم اودجو

 .سونيطنا سدنهملا سونايرده روطارمالا قيدص اهي علط يتلا ةبلاثملا لضفب « ريثكلا امور
 رصم يف هنع فرع امم ربكا ةبسنب «ةعنصلا لجر رطضا «راثآلا هذه ىلع بلطلا دادتشا نا ريغ

 وا بلطلا دنع « اببلا نوفمضي « ةزهاج هبش ليئامت عنص ىلع « ةينانويلا ةراضحلا يفو ةينوعرفلا

 مادختسال لاثمتلا ناك ولو ىتح «انابحا هلادبتسا نككمي «لجع ىلع عنصي' اسأر « اهئارسثب مدقتلا
 ةقدب هجولا تارسق تحن يف ىنافتي تاحنلا ناك « تالاحلا ضعب يف هنا الا . مهسفنا ةرطابالا

 « يعيبط هوش وا ةقراف تامالعو تامس نم هيلع مسترا امو « هجولا ريراسا مسريف < ةزجعم

 دج ردانلا نم . سأرلا ىلع هقرفمو رعشلا مقوم عم « لاخ. وا «ةرهاظ ةرثب وا نيبحلا نوضُعو

 زدبت ةيريبعت ةروصب امهزاربا تاحنلا لواحبف < ثداحلا وا درفلا ةيعقاولا حورلا هذه زواجتت نا

 يفالا متل روما اهلكو « ةيلخادلا سيساحالاو تاعابطنالا ضعبو « ةيرشبلا سفنلا تانونكم

 تحاتأ « ةزجعملا ةقدلا هذهو . ابلثمب دبعلا داج اماق يتلا ةروبشملا ةينفلا عئاورلاو فحتلا هذه
 « ( ةضوملا ) ةمئاسنلا ءايزالا ريمغت دنع « ًانايحاو « ةيريبعت ةينف موسرب معنن نا « مويلا انل

 ةنمزالا ديدحتو خيرأتلا دعاوق « كلذب خرؤملل رفوتيف « ةيئاسنلا ةنيزال ةببان ففاوم ضعبب

 هنا عم « خرؤملا ماها ريثي نا نم < ةينامورلا ليثالا تحن نفل دب ال اذكهو . قدا ةروصب
 .كرحتي ال دماج ينامورلانفلا "يروه لعج ام اريثك

 ةدشو ابتحن ةقد نم غلب ةيخيرات ثداوح لثمت يتلا ةئتانلا موسرلا نم اددع سق اذه ىلعو
 ءانتلصوييلا ةيبدالا صوصنلا يف اهلثم رفوتي ال « ةياغلل ةنمث تادنتسم تنوك نا عقاولل اهتقباطم

 * اثم كلذ نم . ةديدع ةلثماب نامتالا ناكمالاب . ةزجوم ةبضتقم اهامح صوصنلا هذه ىقبت وا

 , سدقلا نم ةذوخأملا بالسالا مم ةرفظملا ةريسملاو « سونايارت روطاربمالاب صاخلا رصنلا سوق
 سوق اهيلع موقي يتلا ةدمعالا دحا ىلع وا « امور يف « سونايارت موروف ىلع موقت ةئتان ةروص فو

 دبال . 41مهم/ه ةمعطالا, ةسسؤم زربت ثيح تناغشب ةنيدم يف « سونايارتب نماخلا رصنلا

 ةدمصاب ةفورعملا رمرملا ةدمعا ليلكا ىلع « ةئتانلا موسرلا « صاخخ عونب « انه ركذن نا نم

 نم اهريغ عم دحاو تقو يف عقت يتلا كراعملا لثمت يتلا روصلا اما « ليروا كرامو سوفنايارت

 ىلدتملا عقربلا ةروصو . يرادج زيرفا ىلع ربظي ا؟ « ينيلحلا نفلا يف فورعم ءيشف « ثداوحلا
 يف < ةقباس دهاشم يف روذج هل تناك ناو « امور يف نفلا ىلع ديدج ءيش « ينوزاح لكشب

 و ب وجال دا در و ل ع ا ا

 تالحلا نم ةلسلس مسرت روص اهلك « مالستسا روصو « حباذمو « ندم راصحو كراعمو

 ابيف كرتشي ًادهشم ١74 يهو - سادلا لئابق دض سونايارت بورح ىلا « انه ريشت ةيركسعلا

 كرام بورح ىلا « كلائه ريشي اك رتم ٠١., هلوط طئاح ىلع مهروص ةتوحنم صخش

 « دهاشللا ةعاطتسا مدعب رثأتي نا نينانفلا دنع يكلسملا ريمضلا ىبا دقو . بونادلا ىلع ليروا

 رظن عقو انياف ,٠ ارتم ٠*٠ عافترا ىلع ابضعب دجوي ذا « ةبولطملا ةقدلاب « رظانملا هذه طاقتلا

 « ةياشتم ابلكو « ةحلسالاو سدالملا ةدهاشم يف اهتأ ىلع زربت ةقدلا هذه ةتعلاط « ناسنالا
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 ةدمعالا هذه ىلع ةثتانلا موسرلا هذهب نأكو ةملك ةقدب زربت نامورلانيسدنهملا تاءاشناو يلابملاو

 . نيب زييمتلل طقف سيل « اهيلا عوجرلا نم خرؤملل دب ال « ةبحلا روصلا نم ( موبلأ ) افورظم
 رداصملا الام ىقبت ثداوحلا نم ةلسلس هنهذ يف رضحتسيل ضيا لب « ينامورلا شيجلاو ةربادبلا
 . ةفش تنشب ثسلت ال « ةتماص هش « اهيلع لوع يتلا

 موسرلا دجن ام ًاريثك ذا < يمسرلا نفلا لاونم ىلع صاخلا نفلا ريسي نا طق بيرغب سبلو
 اهيف شاع يتلا ةئيبلل وا ىفوتملل "تمت ةيتايح دهاشمو ثداوح لثمت « نفادملاو روبقلا ىلع ةئتانلا
 « طق اوفكنتسي ل ثيح ةبلاغلا تاعطاقملا نم ةذوخأملا دهاشملا « الثم كلذ نم . ةقيثو ةلصب

 ذخا ذا « ةاهابملاو رخفلا نم ءيشب ةنبملا ةلوازم ليشت نم « لبق نم كلذ ىلا انريشأو قبس اك
 مهريصقت مهيلع ودبي لكش ىلع اهزاربا اواواحوةيموبلا ثداوحلاب «ةصاخ ةيانع نونْعَي نونانفلا
 يف « ةئتانلا موسرال ةماعلا تاعومجملا ىرن اذكهو . حايترالا ثعبي اهرظنفف كلذ عمو « ينفلا

 سرد نيخرؤملا نم يغبي نمل دج ةئمش رداصم فلؤت « ةينامورلا اينامرجو ةينامورلا ايلاغ
 يراجتلا لقنلا لئاسوو «كاذ ذا « موقلا قالخا هيلع تناك امو ةبقحلا هذه يف ةيرشبلا تاعمتجلا
 يف اذهب هيبش ءيش ىلع ءرملا رثمي يككلو . ينبملا لمعلاو ةينقتلا بيلاسالاو « ةلمعتسملا هتاودأو
 نفلا نورقل ابعنص دوعي يتلا ةينآلا ضعب ىلع ةدوجوملا موسرلا ىلا عوجرلا هيلع « ينانويلا نفلا
 يقايحلا عضولا نم هلمع يحوتسيل نكي مل يئانويلا نانفلا نا نع مجانلا قرافلا عم؛ةيكيسالككلا
 ًاريثك « كلذك . ةيجراخلا ةايحلا تايرجام نم.هنف ميلتسي لب لاثمتلا عنصب يصوب يذلا نوبزلل
 ولاغلا نيتاحنلا ىلع ًاموي رطخي ل ءيش وهو ضرالا يف لمعلا نم موعوضوم نونانفلا دمتسا ام

 . عونلا اذه نم بلطب ءايرثالا فيرلا ناكس نم دحا مبيلا موي مدقتي مل نيذلا نيبنامورلا

 يتلا راثآلاف . قيرغالا دنع شقنلل ىمعأ ديلقت وا خسن درجم امود وهنامورلا دنع شقنلا نفف
 . كاذ ذا مت يذلا ينفلا جاتنالا اذه نم ًاريغص ًاءزج فلؤت انه اهركذ ىلع انبتأو اهانضرعتسا

 نا « دوبعلاو تالاحلا ضعب يف «تفرع امور نأ اهنم ودبي « تزّيحت ةينف تازاجنا يه لك ىلع
 , هتذتاسأوهبابرا مهنا هليلعمهتلوازم يف قيرغالا نهرب يذلا نفلا اذهىلا ًاديدج اول فيضت

 دجو ام ربكأ ةلاصأ ةيرامعملا ةسدنلا نم عقوتي نا ءرملا قح نم
 يه لعفلاب. « انه ةلاصالاف . شقنلاو تحنلا يف < نامورلا دنع

 يذلا ثحنلا نف يف ةثراوتملا ةينامورلا ديلاقتلا نم وه يعقاولا بهذملا نا انكف . زرباو قمعأ
 ةيسدنهلا تازاجنالاف «ةريثكلا تابسانملا يف «زوربلاو يلجتلل لاجلا هليروطاربمالا دبعلا حسفأ
 ةيروطاربمالا يف ماق ام لك . ريثكب ةيروطاربمالل ريخالا دبعلا لبق اهنم ريثكلا روظ ةينامورلا
 ةماخضو < سدنبملل ترفوت يتلا ةينقتلا هذه : عادبالاو ديدجتلل اهوعدي ناك اهيلع لطأ وا
 يتلا“ ةمهالاو ة"دلا هذهو « هلوانتم وا هفرصت تحت اهدجو يتلا ةعونتملا تاناكمالاو دراوملا
 امسال لبق نم هفلأي ل قاطن ىلع هتاذ متظني ذخا ماع نع ردصت تايصوتلاو تابلطلا تعبط

 مءو



 دبعلا يف ترهظ ىلوالا تاديدجتلا نا ةظحالملا عم « ًابيرقت ءيش لك نم لاخ هيفصن دحتأو

 ىرحالاب سدنبما لايخ ههئاق « يئابدل ةديدج جام طبتتست م ةيووطاربمالا# . يروبجل
 , مدقلا يف هيلع تناك مل ةبسنلاب سيياقلاب ينعو ليصافلل

 رجحلا لامتسا اولي نا اورطضا دقف . ةعرسب اونبي نأب مهبلع يفقت ةرورشضلا ثناك املو

 اوحارو « تقو نمهدادعا يفتقي امم مغرلاب « هلايعتسا ىلع قيرغالا لوع املاط يذلا بوصقملا

 « انايحا اولمعتسا متنا 5 2 امجحو الكش فلتخت ةبوصقم ريغ ةراجح هنع ًآليدب نولمعتس

 «ةعسأو ةرهش لان « ةراجحلا ةراسكو دشلا نم هنوعنصي طالع ضعبب ًاضعب اهنوقتتمي ةاثعب «بوطلا

 ابنع اوضوعب نا اوبرج « يدتتسالا لاما نم ائيش ة رايعلا نف تدقفا ةقيرطلا هذه نأ عم

 ابلكمو « ةسقلاو سوقلاو ةرطنقلا لامعتسا مط تحاتا ةقيرطلا هذهو . لخادلا نم ةفرخزلاب

 هذه ىلعو . قرشلا نم اهتسبتقا اهنا عم اماق اهلمهت قيرغالا دنع ةيرامعملا ةسدنحلا تداك رصانع

 ىلع اهوقبط مينا الإ 2 يروبجلا دبعلا يف اهوفرع ةقيرط يهو « ميطسلا ةيضق تلح" ةقيرطلا
 « ةعدقلا امور ينابم ظفحا «نويتئادلا ىنبم وه كلذ ىلع لاثم ريشو , دعب اهف مسوا قاطن

 لكنشلا يتاوطسا ىنبم ىلع اوعقرو « امور سئاثك“ىدح-ا مويلا وهو ©« سوئايرده هءاثب ددج

 حطس نع ىرخالا يه « رتملا فصنو ًارتم غب عافترا ىلع ةبقق « رقما فصنو ًارتم غ» هرطق
 ةظحالملا نم دب الو . ىنمملا لك ىلا رونلا اهنم ذفني «راتما ١ اهرطق ةستف اهدف اوكرت « ضرالا

 عقو حار.اذكهو . اهطغض ةدشو ةبقلا لقث لمحتتل كلذو راتما 5 ثغلب رادجلا ةكامس نا انه

 اذه فقس ديشت يف ةأرجلا هذهو . جراخلا نم ىنبملا ةظالغ نع ضوعي لخادلا نم ةبقلا ريثأت
 . دبا كلذ دعب رركتتت' ل ىنبملا

 ايش < يمدلهلا هميمصت ثيح نم < فلؤي ال هنا ذا « لككشلا ريدتسم لكته نويتئابلاو

 ليغدي' م نيتنيدملا الك يف تماق ةريثك ةينبا كلانه . امور يف الو « ينانوبلا ماعلا يف ال « ًاديدج
 لكي كسورتالا دنع قراعتملا يسدنحلا زارطلاف . ةفيفط تاليدعت ىوس نامورلا اهيلع
 « حوطس ةثالث ىلع اًماق « قيرغالا دنع هيلع ناك اك سيلو « يرئادلا لكشلا وه « يكئسالك

 نا دمب « ةرئاد فصن ىلع ارتسكروالاب هنم صاخلا مسقلا اولمج- ذا « حرممملا عم رمآلا كلذكو
 تاضتقأل [فقفو اماكم ريغتي ( سروكلا ) ةقوجلا هيق تناك يذلا دبعلا « لازو ًامات ىفقنا

 نم ةاكشمو ةفرش هماما أشنت' < ًارتم ٠١ انامحا هعافترا غلبي دق لاع رادح يبتنيو « نفلا

 0 ل ال صاخب لكش

 لت صأتا] ن1 جردملا يه : ةتحب ةنامور تاءاشنإ « ءاشالا هذه بئاج يلا مأق دقف

 هذهو « لوح .: ينعت يتلا كممإرز ةدئازلا نمو ةينانوللاب دعقم ةماك نم ةقتشم ةللك يهو

 كراعم يرجت تناك ثيح « لكشلا يجليلله] ؛ ناديم ةحاس وأ ةبلح لوح موقت 5 دعأقملا

 ًاميمصت ىنبملا اذه لثم ةسدنه يف ىرب دقف <« صاصتخالا باحصا نم ضعبلا اما , ةعراصملا

 هلوح نوفلتخي الملا لازي ال يأر وهو « نانويلا وأ قرشلا نم هسابتقا ىرج « أشنملا يكسورتا

 مدا



 هرابتعا اهعم مصي ثيحي ةيساسألا تاليدعتلا نم هيلع اولخدأ نامورلا نا الإ « نوشقانتيو
 همسمصت فلتخي ال ذا « كرسلا ةسدنه يف زرب « يرامعملا زارطلا اذهو . ةصاخلا مهتاطبنتسم نم
 لبج سفس مادختسا نم ًالدب «ءانبلا نم هلك هولعجو ؛ نانويلا دنع هنع نامورلا ىدل يسدنملا

 ةسدنه نم هتسدنه ةاحوتسلا 6 كيليزابلا ممصت يف زرب كلذك . ةيضه ردحنم وأ

 «لخادلا نم مسقنت « ةليطتسم ةريبك ةلاص نمزلا رم ىلع تحبصأ يتلا  ةينيلهلا ةيككلملا ةقورألا
 يف رظنلا لدعلا ةاضق سلجي ناك ابيفو « ةدمعآلا نم نيفص ةطساوب « نوحص ةثالث ىلا اينالوط

 ايف « تذختا نا ثيلت مل يتلا تاماملا عضو يف اضيا كلذ زرب دقو . رظنلل ةضورعملا اياضقلا
 ًاقفو رجلا و فرغلا نم ديدعلا لخادلا نم تمضف ( ؟١ لكشلا عجار )ةريبك تاحاسم « دعب

 ةعبارو « نخاسلا وأ راما مامحلل ةثلاثو « رتافلا مامحلل كلتو « درابلا ماّمحلل هذه ؛ ضرتغلل

 فرغ نم كلذ ىلا امو « ةيضايرلا باعلالل تاحاسو ءاهبا عم < ىبكم/ممغ# راخبلا ماجل

 نوكتتي رصنلا سوق يف كلذك» ممصتلا اذه زربو . روصلاو موسرال ةقوراو « ةبتكمل ةيفاضا
 لاكشا نم الكش حبصا مث « ةنيدملا روس يف متفت « ةرطنق اهولعت ةحتف وا ةرغث نم ةداع

 نفادملا هذه يف زرب اك « ناطلس دبع وأ ةيكلم ةرسا دبع ناهذالا ىلا ديعي ًاراكذت وا « ةئيزلا

 « مارهالا نم مره وا < خماش ءانب لكش « نانوبلا يف اهنم رثكا امور يف تذختا يتلا ةحرضالاو
 عضول ىوك اهناردج لمحت لخادلا نم ةعساو تارجح عم « هبعكم وأ 2« لكشلا يناوطسا

 دعب « ةدح ىلع ةماكب اهصخنس يتلا ةصاخلا لزانملا عضو يف زدبي ممصتلا اذهو , ىتوملا ثثج
 وا اهطابنتسا ىرج. « ةفلتخلا اهلاكشا يف ينابملا هذه طامنا نا انه ةظحالملا نم دب الو . ليلق
 ةسدنحلاف . سطسغوا دبع علطم يف وا « يوبجلا دبعلا رخاوا يف « ةريثك تاليدعت اهب تقحلا

 يف ًائيش تطبنتسا الو ديدجت ياب ملطت مل « ةيروطاربمالا خيرات نم رخأستملا روطلا يف ةيراعملا
 , رامضملا اذه

 ةليخأ ىلع ريثأتلا « اهي محتتلاو ةعيبطلا ىلع ةرطبسلا هذه فادها نم
 ىنغلاو ريفولا لاملا,هيفاملعلا تاقبطلال فرت عمتجم يف « مهناهذاو سانلا

 ٠ ةمدختسملا ةدعلاو تاودالا ةيلعافو « ةينقتلا لئاسولا اهتلخدا يتلا تانيسحتلاف . ليزجلا
 لّثمو ًارتم»» ةولع زوإ#ت يذلا مخضلا لاثمتلاف .ةرابج تازاجنا قيقحت نم لعفلاب تنكم
 فرع« بهذملا تسلا » نم ةبرقم ىلع عفترا « سمشلا هلإلا راعش ايدئرم نورين روطاربمالا

 فرعت' اهبو هزيلوك ةملك ىلا تروحت ةملك يهو « مخضلا لاثمتلا يأ (مامووعس» ممأب مدنع

 نم جردملا اذه ناكو . ةيفالفلا ةرسالا ةرطابا هديش يذلا جردملا ىلع قلطت لازت ال ذا « مويلل
 عسلي ناك هنا ةميدقلا رداصملا تركذ انيب ءاسولج ذهاشم ٠., ٠" ل عستي ناك ثيحب ةماخضلا
 يفضي ام سيياقملا هذه يفو « ًرتم هال هناردج ولعو ًارتم هالال هترئاد لوط ًادعقم مء ...ل
 ,نم ناوكت يذلا مرهلاو . هنم ةبرقم ىلع مئاقلا نورين لاثمتب هفدر نود ةماخضلا هذه هيلع
 يذلا .سطسغوا حيرض اما .ارتم “ب عفترا < م.'ق ١١ ةنس يفوت يذلا سويتسشت مادقملا نقدم

 ةعيبطلا لع ةببجعلا ةرطيسلا

 كايدو



 فلأتي وهو «جنأ تناس رصقب مويلا فريف «رهاظلا اهرثأ هتابلقتو رهدلا فورص هيلع تكرت
 ورسلا نم فص هب فحي « ة.قورألا نم قباوط ةعبرا ىلع عفتري «أرتم 4 هرطق ”ىنبه نم
 ؛مه اهولع ةماعد هطسوتت « ةيركسعلا ةيحتتلا مدقت حالسلا ياش سرحلا نم ةلث اهنأك نيبرسشلاو
 « ناتينوعرف ناتلسم حيرضلا لخدم ماما تبصانو « روطاربمالا لائم اهقوف عفترا « ارتم

 لازب ال انني « سطسغوا يهلالا لامعاب سانلا ثدحت زنوربلا نم تاحول اهيلع تقلع' نادومو
 لابجالا ىلا عجرت ةديدع تايمرت هيلع تلخدأ نا دعب اًئاق سونايرده روطاربمالا ميرض
 : ىطشولا

 رصانع نم انه هيلع عقت ام ىلع نيعلا عقت الو « ناكملا اذه ريغ « رخآ لحم يأ يف دجن ال
 ءيج رصانع اهلكو لكشلا ةيطورخم نفادمو روبقو ةينوعرف تالسمو مره نم : قرسشلا نفلا
 ناكمالاب ناك ةمظعلاب روعشلا اذه نكلو . ةمظعلاو ةماخضلا ةركف يئارال يحوتل ًاصيصخ اهب
 ةيقرشلا رصانعلا هذه لثمب ةنامتسالا اورث دقف .ىصحت ال ىرخا ءايشا ةطساوب سفنلا يف هتعاشا
 : فاصتتالا مود اهمه يتلا ةينانويلا ةسدنهلاف . سوفنلا ىلع غلاب ريثأتو ءاحنإ ةوق نم اهف امل
 . ةرباع ةروصب الإ مقو نم اه مت امع لزانتت مل ماجسنالاو نازتالاو لادتعالاب

 سدنهملا ف"رصت . يقيرغالا هليمز نع ينامورلا سدنجملا زيمت تناك ىرخا ةعزن كلائه
 ةبغرو .ةبلوالا داوملا نم ليلقلا هدي تحت ناك اك «ةلماعلا دملاو ةليغشلا نم لقا ددعب يقيرغالا

 ةيعاوط نم دسح ىصقأ ىلا ديفي نا لواح دقف « هب طيحلا يعيبطلا راطالاب هلمع جمد يف هنم
 هيئابم نم لعج يذلا ينامورلا سدنبملا سكع ىلع « هبئاغرل اقفو اهفييكتب هتدعاسمل ةعيبطلا
 هتوقب اهيلع هترطيسو ةعببطلاب همكحت ةرمك نمو هيدي عنص نم يه ةمخض تازاحنا ةيسدنملا

 قراف وهو « قابسلا ناديمو كريسلا نيب قرف نم ام ىلا « ءالعا امامل انريشا دقق . هماعو هسأبو
 « حرسملا ةرخؤم دنع بصتنملا رادجلاو . كلانهو انه حرسملا موهفم يف اضيا هدشا ىلع ودبي
 مل اذاف.رصنلا ىدم نم ءيشب ”دحيل نكي مل «دعاقملا نم فص ىلعا عافتراب هعافترا :لدعي يذلاو
 جرادملال كف« هترهش ببس ناكو جناروا ةنيدم حرسمل رفوت يذلا« رادجلا » حرسم لكل رفوتي
 قوف تلم دقو « باعلالا اودهاشب نيدهاشملا لك « من حرسم ةلكاش ىلع « مضت تناك
 مهنيب « نيح ىلا <« تلاح ناو سشلا ةرارح ةأطو مهنع درت رئاتسلا نم بئاحس < مهسوؤر
 مسقب « هاوه ىلع < فرصتيف ىدملا ىلع عم رطبسي سدنيملا ناك اذكهو . ءارسلا رظنم نيبو
 سوماغرب ةئيدم يفف . اهيلع هتئمهو ةعيبطلا ىلع هترطبس ىلع ليلدلا « كلذب بطعم « هنم
 ةعيبطلا ىلع ثاسنالا ةرطبس غلبت ل « حوطسلا ةجردتم ةبضه ردحنم ىلع تدّيش' يتلا ةينيلهلا
 ًاقفو « ةنياتم تايوتسم ىلع اهينابم تبتتر ةنيدملا هذه نا ذا « نامورلا دنع هئغلب ام
 . لتلا رادحنال

 « ةوقلاو فنعلاب اهتعوط لقث مل نا اهيلع ترطيسو « ةعيبطلا تضاور يتلا ةدارالا هذهو

 مث



 نوسدنيملا اهتامح رثن يتلا ةينفلا تازاجنالا نم ددع يف « هبثلاو يلاعتلاو ربكلا نم ءيش ىلع زربت
 ماعم ريبغت « ةرابملا ةيئاشنالا لامعالا هذه نم . ةيروطاربمالا ءاجرأ مسمج يف ناسمورلا

 ولع يزاوي قمعب ةراجحلاو ةبرتألا نم ةلئاه ريداقم تلقن نا دعب « نكامالا ضعب ةيفارغوبوط
 ( موروفلا ) ناديم ءاشنا نيسدنبملل حاتأف « ارتم مم هعافترا غلب يذلا هلاثو سونايارت دومع
 ءىفارملا هذه لشم ءاشناو ؛ لائيريوكلاو لوتيباكلا قبضه نيب ©« سونايارت موروفب فورعم ا
 روسج ةماقاو«(# 48ص 1٠ لككشلا) ىتسوا ةنيدم دنع دهاشن ا < رحبلا ءىطاش ىلعةمخفلا

 ةينقأ ءاشناو ؛ لافتربلا نم قرشلا ىلا « جاتلا رهن ىلع ةرطنقلا رسجك « ربنالا قوف يرابكو
 راغلا رهن رسجك روسجلا ءاشناو ؛ ىرخاو ةيّسضهت نيب « نايدولاو داهولا قوف ةراه هامملا رجل
 نم ةبرقم ىلع نودراغ رسج وأ « روكذملا ربنلا قوف ًارتم ه٠ عافترابو ًارتم ؟ا/ه لوطب دتمملا
 لك . تاعقنتسملاو ماجنآلاو ضايغلا نيب وأ روخصلا يف تاقرطلا رورمل قافنأ قشو ؛ من ةئيدم
 نا قبسي ملف . مظع حاجنب اهزاجنا اوئمأو « نامورلا نوسدنيملا اهب ماق «ابملإ اهو لامعالا هذه

 اذه لثم ىلع امزحنا نا هل قبس مل اك « ميراشملا هذه لثم ققحت لبق نم ناسنالل رطخ

 لضفب « ةّبتلغ نم كاذ ذا « هل مت امب رعشي ذخأ ناسنالا نا انل ودبي يذلاو . مساولا قاطنلا
 لاحأف « هدي ىلع تمت يتلا تاحوتفلا نع عافدلا ليبس يف اهرّخس «سأبو ةوق نم يطعأ ام

 . مالسلاو ةنينأمطلا هيف ثعبتو هشيع نم 'هّئفرت لئاسو اهنم ابناج

 « باجنعالا ريثث تاحاجن «قمحمي فلؤي « تازاحنالا هذهنم ريبك ددع 9

 كلذ "رس لملو .ةيلاجلاو ةيفرشزلا ةبجولا نم وأ ةينفلا ةبجولا نم ةاوس 0
 ديرأ يتلا ةياغلل نفلا فيمكت ةبسن يف هغلب يذلا نافتالا اذه يف موقي هلك

 « رطانقلا تاحتف ضرع نيبو ةئالثلا رسجلا قباوط عافترا نيب « مظعلا قسانتلا اذبف . اهل
 « زيت يتلا تافصلا هذه « راغلا رهن قوف « مئثاقلا رسجلا ىلع تفضأ « ديماوعلا سيباقمو
 رطانقلا هذه بايسنا اهبف اعقو هديزب ©« سفنلا يف قيمعلا هرثأ هل ماجسنالا اذهو . اهب فرثعو

 ةدح نم ففخت«تناك عون يأ نم « ىرخا ةيلح وا شقن وا فرخز نم ايف . اهباحسنا عبانتو

 نم اهل متي امب « رطاخلا يف ديعبلا اهعقو امل يتلا ةفاجلا موجحلاو تاحاسملاو طوطخلا هذه ىرع
 . سطسغوا دهع نم هلعجتو رسجلا خيرات ىلا اهتاذب ريشت تافص ابلكو « لداعتو نازتاو بسانت

 فرخزلا نا عيمجلل حضتا نا دعب < ةفرخزلل مبلسم « رثكأف رثكا « نيسدنبملا يف زدبيو

 ةدعم يلابملا هذه نكت مل اذا « اهيلع هعقوو سفنلا يف هرثأ نم ديزيو ىنبملا ريثأت نم عفري
 ةيلوا اداوم اسهل اولمعتسا وا « لجع ىلع تئشنأ نوكت امدنع وا « ةبعفن تناك وا لامعتسالل
 لمعتسا اموسرو ًالكشا « جراخلا نم «اهيلع يفضي سدنبملا حوريف . ىلوالا اهتنوشخ ىلع تمقب

 ىلع تفرخزتو تلحت ا « لخادلا نم ماخرلاب تشرف“ ناردجلاف , لبق نم اهلثم قيرغالا
 بلغت نا ثبلي مو «اتحن ةتوحنملا ريفاضألاو زيرافألاو ليثاتلاو «ةدمعألاو زئاكرلاب :هتاذ هجولا
 ةزراملا( 4 ههرو/)رع) دوهسلا ةكوش ةرهز نا نكيبت نا همادختسا معو 0 يثنروكلا زارطلا لامعتسا
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 ةدحنم ففخت اك «ةعيبطلا رارتفا ماما ةجبيو ًاحابترا سفنلا يف اهرظنم ضيفي دومعلا لملكا ىلع

 .(يرودلاو ينوبإلا) ىرخالا ةيسدنهلا ةزرطالانم ثعبلت يتلا ةيسدنهلاطوطخلا فافحو ةفوشن

 ايروسو ىرغصلا ايسآ ءاجرأ نم قلطنملا ينيلهلا نفلا ريثأتب عسقيو دادزب فرخزلل لما ذخاو
 دهع يف انيلع لطأ يذلا عشعشملا رهازلا بدالا عولطب «ةسناجملاو قابطلا نم ءيش كلذ بحصي

 ٍةطاسبلا ىلا عوجر يأ سنأن مل « نيحلا كلذ ذنمو . نورينو سويدولك نّييروطاربمالا نم لك

 ام رثكأ «سوتايارت دومع نمانيلع لطت يتلا ةئئتانلا ةيفرخزلا موسرلا هذه كباشتت دقو . ىلوالا

 . ليروا كرام دومع ىلع ةرهاظلا شوقنلا نم لطت

 ىعابعضو متيتلا راثآلا هذه تعاضو تدقف' دقف .مسرال ًاديدش اليم مهتابنج يف نامورلا لمح

 دقو . ةئتان « ةرفان موسرب اهطالم ىّتطغت ناردجلا ىلع اهضعب <« جذامن اهنم يقب هئا الإ « دنسملا

 اهب نادزت تناك يتلا روصلاف . ييبموب ةئيدم يف ايس الو امور يف موسرلا هذه ضعب ىلع رثع

 سانلا كلمت يذلا سولاف . اهترثكل ىصحت ال « ةريغصلا ةيفيرلا ةئيدملا هذه يف لزانملا ناردج

 « مه زانم يف اهنم راثكالاو ةفرخزلا ىلع «هافرو ىنغ نم هيلع مهام يعادب نولبقي* مهلعجف «اهسف

 ءايلاطيا نم ربكألا مسقلا يف ةيزاوجر وبلا ةقبطلاك لمت يذلا سوح لا هسفن وه نوكينا عنمي ام سيل

 ىلع « يلك عافدناب ل بقت « اهناكس ءاخرب ةفورعملا « اينابمك ةعطاقم نتاكسب ”ةوسا ©« تحارف

 يف تدجو يتلا موسرلاو روصلا نم ةزرطأ ةمعبرا زيبمت ىلع فرعلا ىرج , يسدنملا فرخزلا

 اما . قرعملا ماخرلا ديلقت ىلع هيف رصتقا « "اليس دهعل قيسا زارط اميمج اهمدقا « يببموب
 ينيدلا روصلا نم لاكشأ نم همظعم فلأت ذا « ةيروطاربمالا علطم عم رهظ يذلا وبف « يناثلا

 فورتف انثدحيو . ىدملاب رهاظ ماها عم ةيعيبط رظانمو ةيسدنه موسر بناج ىلا يروطسألاو

 ةموسرم ةقيدح ةروص ىرن نا طق ردانلا نم سيلو « « حراسملا فراشز » نع هبتك ضعب يف

 رصانع نم فلأتت ةروصلاف « نيرخنالا نيجذومنلا يف اما . ةريغص ةقيدح يف ٍئمامالا رادجلا ىلع

 قوذلا يعارت نا «ربكالا اهمه لب « رطانلا وا يئارلا دخن يف ماهيإ يأ ثعب ىلا يمرت ال ةيفرخز

 لقا انه مهلتسي ينامورلا نفلا ىرت اذكهو . اهو ابنم ناك ام ىتح « ناولألا نيب ماجسنالاو

 . ًالادتعا ينيلهلا نفلا تاعزن

 اي  ةيروطاربمالا ءاحنا عبمج يف رهدزا « ديعب دبع ذنم قرشلا هفرع يذلا ءاسفسفلا نفو

 ثحت تحاسلا يتلا يببموب ةئيدم يفف . ةربملا عاتنصلا نم ًاريبك ًاددع هل'ىضتقا امم « راهدزا

 نم ريبك هدعب نيبقثملا لواعم ترّثعت « داليملل 4 ماع يربكلا هتروث يف « فوزيفلا مح لاببنا

 تافاشتكالاو . اهنم.عضاوتملا ىتح توببلا ناردج- ىلع وا لزانملا ةببقا يف ءاسفيسفلا هذه

 ربكأ نم « كاذ ذا تناك ايروس نا كشلل ًالاج عدت ال ةروصب تبثت ةيكاطنا يف تمت يتلا ةيرثالا

 «ةيروطاربمالا نم ناكم يأ يف « يناثلا نرقلا ذنم « جئرت ل هنا عم « يفرخزلا نفلا اذه زكارملا

 ةنولم تابعككم لامعتسا ىقيرط نع نفلا اذه ديلقتل ةليوط ةدم اوفرصنا دقف . ايقيرفا يف هجاور

 ىلع قحاسلا هموجه يف ردنكسالا شيج عافدنا لثمت ءاسفسف يببموب يف أودج.و دقو . ةريغص

 هو



 هيلع ناك امع ةركف انل نكوككت نا اهعم عيطتسن ثدحي « سوس" ةكرعم يف ( اراد ) سويراد

 ةيفير دهاشمو رظانم « ةيسدنه لاكشأب ةطاح « اوممر اذكهو . ةبيسلا ىلع ينيلهلا ممرلا نف

 فراولألا اوطّسب نا دعب « ريثكب كلذ بقع « اورصتقا مث . دارفالا روصو عاونالا ىتش نم
 ءاسفسفلا ىلع هورصقأ زارط وا طم وهو <« صاخشالا روص نم ةيلاخ فراخز ىلع موسرلاو

 « نينانفلا نم هل ىضتقا «ءاسفيسفلا فرخز نم رفاولا جاتنالا اذهو . ةيضرالا شرف يف ةلبعتسملا '

 ةكرعم ءاسفيسف يفف . ةانأ لوطو ًاليوط ًاربص هل ىغتقا اك « عادبالاو قلخلا ىلع ةبرجع ةردقم
 . ناولأ ةعبرا ىلع ةعزوم ريغص بعكم ٠٠٠ 0.٠ ١ يببموب ةئيدم يف <« سوّسا

 قلعتت يتلا كلت فيضننا بحي «اهتيلحتو تاحطسملا نييزتب ةصاخلا ةيفرخزلانونفلا هذه ىلاو
 ىلع موقلا لبقا دقف . ةيلزنملا مهضارغا نيب نامورلا هلمعتسي ناك امم ثاثالاو تاشورفملا ةفرخزب
 بلاوق يف غرفت' عباوطب اهوغمدي نا دعب ءارمح قيوازتب ةالحلا وا ةعّيتطللا تايفزخلا لامعتسا

 هوذختا اك ةطسوتملا ةقبطلا دنع « موسرلاب ىلحلا فزخلا لحم لح فزخلا نم عونلا اذهو . ةصاخ
 يلحلا لضفت تناك دقف عضولاو لاحلا ةيخرلا تاقبطلا اما . ةشوقنملا ةيندعملا ةينآلا نع اليدب
 هذه ربشا نم . اهنم ةنيك تاعوم نيوكت ىلا « ةيرثلا رسالا ضعبب ادح امم « تارهوجلاو

 حادقالاو ايارملا تمض يتلا « لايروكسوب زنك » : مماب ةفورعملا ةعومجملا قالطالا ىلع زونكلا
 تذخا مث « لاماو ةعورلا يف ةياغ هنم عطق جاتنا يف جاجزلا ةعانص ترمتساو , سوؤكلاو

 ةنيدم ضاقنا نيب اهيلع اورثع يتلا ايابخلا هذهو . نيرلا رهن فافض تغلب ىتح برغلا يف رشتنت
 ةريبكلا ليثاتلاو «سيياقملاو لاكشالا عيمج نم « ةيزنوربلا ةينآلاو «ماخرلا نم ةعونصملا يببهوب ؛

 سونبالانم ةذخنملا ة"رسسألاو بّيّسسلاو ءىفادملاو تاقاجولاو«تانادعمشلاو حسباصملاو «ةريغصلاو
 ' ندهنم ةريغص ةئيده يف «ةيلامج «ةنف لثم' نم موقلا رودص هب جلتعا ام ىلا ريشت ابلك « معطملا
 ءالؤه لزانم وا « مهتيلتعو موقلا ةارس لزانم هيلع تناك امع ةركف انيطعي كلذ لك . فيرلا
 . دوبعلا كلت يف ةيهافر نم عمتجم هب لفري ام عسواب اولفر نيذلا ءاينغالا

 تاعوضوملاو لاكشالاف . نأشلا ليلق ينامورلا يعادبالا رصنعلا ىقبي نونفلا هذه لك يفف
 يتلا ةفيفخلا تاعزنلا هذهو . ينيلهلا ملاعلا نم ًالصا ةاحوتسم اهلك ةينقتلا وا ةينفلا بيلاسالاو
 فرا ةنونانفلا ثبلي مل« الثم يمقاولا بهذدلل ليلاك « نامورلا قوذل ةاعارم اهيلع تلخدا
 بارغا بناجا مهلكو « انايحا ةبارغلا دودح ىتح اهب نوننفتيو اهنوذفني اوحارو اهب !وفمكت
 « دعب ايف « قرعشلا اذه رّصق دقو . يطسوتملا قرشلا نم اودفو دق ذا « سطسغوا دبع يف ًالصا
 ءاسؤرو نيملعملاب هدي حار امنا « مهنم يفاكلا ددعلا مدقتو « هيلع ةلاهنملا تابلطلا ةيبلت نع

 هجذام رادص « قاوذالا لك هجاتنا ضرب' م اذا ىتح « هترطيسو هتمنبهب ظفتحم ىقبيل شرولا
 دتعي ينيللا نفلا روطت ىرن اذكهو . اهطمن ىلع ريسلاو اهديلقتب سانلا دذخأي ثمح « جراخلا ىلا
 يعارب نفلا اذه نا الا . ةينامورلا ةيرروطاربمالا نم اريبك ابناج < ركذي ليدعت امنود غلببل
 « [طاشن رثكالاو « كاذ ذا « ً؟راهدزا رثكالا تايالولا يف نيلهالاب ةدبتسملا قاوذالا تايضتقم
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 ناتويلاب رورملا نود برغلاب اسأر لصتي ذخا قرشلا نفلا اذهو . ايروسو ىرغصلا ايسآ يف يا
 تانايدلاو سوقطلا لجست يتلا تاذلاب ةبقحلا هذه يف يا « يناثلا نرقلا يف « امور ىلع رطيسمل

 يف « ةينواعت ةكرحيو اعم ناترهاظلا مت ثيحي « ىربكلا اهتاحاجنو اهتاراصتنا « اهيف ةيقرشلا
 ثدحي نرا هنأش نم ام لك ىلع بلغتيو يقطنملا لادتعالا زربي تالاجلا لك يفف . دحاو تقو
 . قاوذالا يف ةمدص

 « ةفلإلا هذه « تاذلاب ةيقحلا هذه يف تمت « ابتطساوبو ندملا هذه يفف

 فرخرلا نف يف ةقالطنالاو ىنارمعلا راهدزالا اذه نيب رابصنإلا ثدحو

 . اهيف ىلحت ىتلا تالاجلا فلتخم يف هروطت انضرعتسا يذلا
 ةيروطاربمالا تاجاح تءاج يتلا ةيشيلهلا ةركفلل ًاقفو « ىرخا ةزم زربت ةراضحلا هذهو

 دارفالا نيب طباورلا لّبست' ةنيدملاف . اهبعباطو ةنيدملا ةمس اهل ةراضح يهو « اهرزأ نم دشت
 يبف « مهنيب تاءاقللاو تالاصتالا ريسيت ىلع لمعت امدنف . اهيتنقت'و اهمظنتو « تاعاجلاو
 ىلع اهدعاستو يركفلاو يداصتقالا نيلقحلا يف اهنم دب اليتلا ثاحاجنلانمؤي ام «يلاتلاب جردتست

 ديكو قافآلا ذاذش تاندعت ابنع أردتل ةقاطلاو ةردقلا اهل تناك ذاو . لماكتلاو ومنلاو روطتلا

 ةلادعلاو لدعلا نمؤتو «ةعامجلا نيب طابضنالا حور ثعبت نا تفرع دقف « دالبلا وزغو نيعماطلا

 اهل دطوتت ةيوق ةلود نم ام نا وه دئاسلا داقتعالا نم . مركلا شيعلل اهقانعاب بئرشت ةلود يف

 نم رئكال متهتو < سوفنلاو بولقلا يف اهل خس”رتو ةراضحلا بابساب ذخأت ةيزاوجروب نودب مئاعدلا

 ابهنال « مالسلل « ءادجتسا وا اهنم فض اود « عزنتو « ةيداملا هلئاسوو شيعلا بايسا نيمأت

 دب ال يذلا ماظنلا اذه « هميصصو هبلو ماظنلا دامع اهئال ؛ اليدب ابلك ءاشالا هذه نع ىضرت ال

 ةعومجم نودب يا « ةئيدم نودب ةيزاوجروب نم سيل نككلو . ةصاخلا اهتحلصملو ماعلا ريخلل هنم
 ةجاحلا تايضتقمل ًاقفو علطت ةماع ناممو < نيومتو زيبجت ةرادا نمو « نكاسملاو لزانملا نم

 ةيروطاربمالا مظنت ةكرح « ايبداو ايدام « أذا « مجشت ةموكتلاف . ةعاجلاو درفلا يف قوذلاو

 « روطتلا بابسا هلقا وا « حاتفنالاو روبظلا بابسا اهل تأبهت يتلا ةيزاوجروبلا هذهو . اهلسحتو

 «رخآآ ءيش يا نم رثكا لثمت ةنيدملاف « اذكهو . ةقالطنالا هذه لثم ةئيبتل « اهرودب فرصنت

 ةفلإلا هذه « لعفلاب يه « لب ال « يراضحلا رابصنالاو فيلأتلا اذه « نونفلا هلثمت امم رثكاو

 يسايس عقاو وهو « عاستالا اذه لثم ذخأي يذلا ينيدملا عقاولا تاذا < ابنيعب ةيراضحلا

 قبس دق نراك امو . يناقث عقاو وه ام ردقب يعاتجاو يداصتقا عقاو « يراداو يركسعو

 « انه هسردن نا انيلع يقب « ةديدعلا ههوجو نم « عقاولا اذه « ةقباسلا لوصفلا يف « انسردو

 1 يداملا هراطا يف

 :اهعقاوو اهنايك يف فلؤت يتلا امور عيبطلاب يه « اهسورعو نئادملا ةئيز ديرولياربمالا ةنيدلا
 . ًالاثمو ءانثتسا ةماعلا اهيئابمو

 الثم « ثدح ولف . ةيفير وا ةيزاوجروب ةنيدم يأت ىرا اهل نكمي ال هنألف « ءانثتسالا اما

 ةنئيدملا

 ٠7م



 موعمتجم و ةلودلا ءالبن رقم ىوس تناكالل «مباطلا وا لكشلا اذهىلع تزربوضارتفالا اذه حيصو

 سلجم هكرتي ال روطاربمالاف . ءاممج ةيروطاربمالا هذه يف ةمسرلا ةبخنلا هذه يأ « لئمالا
 تحت « كلذ عم عقت ماهم يهو « ةيدلبلا ةرادالا يف ىرفصلا ماهملاب عالطضالا ىوس خوبشلا

 ةنيدملا يه امور نا ةقيقملاو . ةياغلا هذه مهيدتني نيذلا نيبقارملاو نيشتفملا ةطساوب « هفارمشا
 .هناطلس توؤربجو « هئاخسو ههرك ىلعو هتمظع ىلع ةدهاش «روطارسمالا رقم «ةيروطاربمالا

 . لاجلا اذه يف اهتمحازم عيطتست «اهب طبترت ىرخا ةنيدم نم امن

 نولوتي نيذلا نيفظوملا رابك ةلبقو « مهتبعكو تايالولا لك يلثمم ىقتلم اهنألف «آلاثم اهنوك امأ

 مهل ةنتف يبف . ةيركسع وا ةيرادا فئاظوب اوماقو اوماقأ ثمح تايالولا هذه يف ةرادالا مامز

 ناو «عيمجلا ربكالا نطولا .يهو «ةيبذاجو رحسنم اهل مت امب ؛ كئلوأو ءالوه بذتجت « ًاعيمج

 نوريو « ماري ال يذلا لاثملا ىلا مرظن « يرمعل اهيلا نورظنيف « ىرغصلا مهناطوا مهل تناك
 قحتست ال تاعمجتو تاعمتج نم اهاوس ام لكف . ةئيدم لكحلو ةنيدمل ةملاثملا ةروصلا اهمف

 . اهتاكاحمو « اهلاوثم ىلع ريسلاو اهب ءادتفالا لواحت ام ردقب الإ اندم ىمست نا

 ال « ًارمرمو اماخر اهباسف نيطو نبل نم اهمّلست اهنأب سطسغوا رخافي يتلا ةنيدملا هذهو
 اوبقاعت نيذلا ةرطابالا نم لك حار اذلو « اعمر ءاشنالا لابو « اعساو اهيف ”دعب لمعلا لاجم لازي
 مظن نم اهيلع كرت امو نابم نم اهيف دّيس اب ثدحي ًارثا اهيف هل كرتي نا لواحي هدعب محلا ىلع

 رخفيو هبلا ىعسيو نفلا قوذتي اهيف نم لك . اهادع ام لك اهتماخضو اهسيياقب نبت تاسسؤمو
 ءالؤه لكو . هل عاطقنالاو هتسرامم « مهنيب نم قيرف لواحي اك « هتلمت ةرصانمو هترصانمب

 ةافطلا دبع تاظع ءوض ىلعو « اهونكقُل يتلا خيراتلا سورد لضفب « ًادبج نوك ردي « ةرطابالا

 ًاثيدح ءاقبلل ديحولا مهليبس نا < رصم يف ةعبارلا ةلالسلا ةنعارف كولس نمو « يدق نانوبلا نم

 دن ال ناك اذلو . ةمخضلا تاسسؤملاو ينابملا نم نوديشي امب « سانلا لاي باحلإ وه « مدعي

 ام اهنيبو « ينابملا هذه نم ماق ام فصوو درس نع ًاعارس رم ناو انه ًاحفص برضن نا نم
 . دحأو دبع نم رثكأ هزاجتا ىفتقا

 زاله»مه هورن روطاربمالا مسا لمح « هئانيب سوناتمود عرش يذلا موروفلاف «اذكحهو

 ركذلا ءوس نم كرت « مسالا هيرك « ضيغب فلسي ايفشتو ةياكن « هزجتأو لككأ يذلا وه هنآل
 رزرابم كلانه اذه ىلاو . ةبعرشش ةيعرشاللا نم اواعجو ةيعرشلا باصتغا نع اوضاغت ثيحي
 ربكصألا كريسلا ًالثم اهنم « ليمجتلاو عسسوتلاو « ريوحتلاو ليدعتلاب ةليوط ًالابجا اهردّبعت
 دنم هل صصخ يذلا ناكملا يف نيتلفالاو نيتالبلا قبضه نيب عقيب ناك يذلا © ترو الاسحت»»و

 ثحي « نيتروكذملا نيتبضهلا تاينج رفحي عسسوتلل ًارارم عضخو « داليملا لبق عبارلا نرقلا
 « مهنم ٠٠٠ 76٠١ سونايارت دبع يف بعوتس هب اذاف < دهاشم ٠.٠ ٠ ل رصيق دبع يف مستا

 هذه دادعتف . ًارتم ١4١ هضرعو ًارتم 79١4 هنادمم لوطو رتم ٠٠١ هضرعو رتم 4٠٠ هلوط

 ممرتلا تايلمع ركذب ظذخا ام اذا « للملا ؛كش الو « ببسي نا هنأش نم «يبتني ال يذلا ينابملا

 همم



 حار يتلا دعالو اهل رصح ال يتلا رثاعلا هذه ءامسا هارياب مأسلاو رجضلا بسن اي * اهب ثقحلأ ينلا
 ريغو تامامحو « داونو « 7م:ةب»و « نيدايمو لك ايه نم : هدبع يف اهئشني روطاربما لك
 . لش ريخ ابلثمت يتلا جذانلا ضعبب انه فتكتلف . كلذ

 نيتالملاو لوتيباكلانيب اهنم عقاولا عاطقلا اذه عضخ <( 17ص لكشلا عجار) امور يفف

 سوئايسبسف -  ؛ سطسغوا ٠ ؛سوللوب و روتسك - © ؛ رصيق ”*  ؛ اّتسف  ؟ ؛ نينوطنا . ١ :لكايه
 . نروتاس وا لحز - م ؛ دروكنوكلا - 7 ؛ سطبتو

 «دعب ايف افورعم يقب «روشحم « ىّيض « نادبم وهو «ميدقلا يروبملا موروفلا نم فلأتي ناك

 يذلا ريبكلا قيرحلاف . يفارالا نم ةديدج تاحاسم لامعتسا نم دب ال ناك « ةمصاعلاب ةقيلخ
 دشي نأ نورينل حاتا ام « ةيولطملا تاحاسملا هذه نم ريثكلا ررح 254 ماع امور هي تينم

 يفارالا هذه مادختسا « دعب أم يف نكما ثحن © اه ااهتدم): 0 «بهذملا لزتملا» اهبلع

 : ابنم « ةمخض رئامع ةنيدملا نم قرشلا ىلا ثعفترا اذكهو . ةمخض تاهزنّتمو تاحاس ةماقإل

 لب يتلا سونايارت تامامح : نيليكسالا ةيضه ىلع « اودّكش اك « سظبت تامامحو « هزيلوكلا

 نسم امهالكو «امور لكسهو « ةرهزلا لكيه ًاريخاو « ارتم ٠+7 اهضرعو ارتم 6٠" اهوط

 . سونابرده روطاربمالا تاءاشنا

 « لائيريوكلاو لوتيباكلا نيب يأ « رغآ هاجتا يف ترج « ىرخا ليمجت عيراشم كلانه

 ددع ءاشلا كلذ بقع مث . همسا لمحي يذلا « ديدجلا موروفلا أشنا نأ رصيقل قبس ناك ثبح

 هبل



 موروف : ابلم « يبرغلا لامشلا ىلا قرسشلا بونجلا نم تلانت « ةيروطاربمالا نيدامملا نم رشنآ

 - خيرم لكيه عم سطسغوأ موروفو < 8#”276 هورث موروفو 0
 اريشاو « «( راذا ١١ يف لتق يذلا « رصيق تومل « مقتنملا سرام » يأ ) 1187و - 81/6 روتل وأ

 ةيسدنه ةدحو نم آءرزج فتلؤي ناك موروفلا اذ هو . سونايارت مسا لمحي يذلا موروفلا

 عضو رثإ « ةلئاطلا دراوملا نم هل رفوت ام دعب * سوروذولوبا سدنجملا اهطيطخت ىلع فرشأ ةمخف
 ايف « ةدحولا هذه تلمتشا دقو . ةينغلا بهألا مجانم نم اهيف امو ايساد زونك ىلع هدب
 ”ىدتنمو ؛ راد بخ نم تقلاك | لاعن) راش انوع « ميسف نادبم ادع ام « هيلع تلمتسا

 عفترا يتلا ةحاسلا يفرط يف اتماق « ةينبتاللا ةغلل ةيناثلاو « ةينائويلا ةغلل امهادحإ:: نيتيتكمو
 نا دعب « سونايارت مما لمحي الكيه «ةدحولا هذه ىلا سونايرده فاضأو . 00

 . لحارلا روطاربمالا دامر مفي [تقح' « دومعلا ةدعاق عدوأو يماسآلا رجحلا ىسرأ

 (©م:»رجد له قلد سرام هد ناش: مساب ةفورعملا تئادحلا«رستلا رهن هاحجتاب «اذهدعب تءاجو

 ينابملا اهيلع نودمسقي « يروهملا دبعلا ذنم «اوذخا « ةحوتفم « ةقيلط : ءانغ قئادح يهو

 أثنا يذلا سطسغوا نم ةءادتبا « ريثكلا ءيشلا « يروطاربمالا دبعلا يف « اهيلع ديز « رئاعلاو
 ابتفرع يتلا ىلوالا ةمخفلا ةعبرألا تاماّتحلاو « ةّقو'رأ ةعبراو نيحرسم « هسفن وه « اهيف
 لكيه يأ « نويتنابلا لكيه ابنيب « لكايه ةعضبو « ابيرغأ مماب تفرع' يتلاو « امور

 يتلا ةديدعلا روسجلاب اوطبرف « هوذح هؤافلخ اذحو . هحيرض : لامشلا ىلا دعياو «مث « مالسلا

 ةدحولا هذه جمد مت اذكهو . سرام هد ناش' قئادحب ىنمبلا هتفض « ربستلا رهن قوف اهوماقأ
 . ةصاعلا ينابم تمظتنا يتلا ةيسدنهلا ةكنشلاب

 داربإ نكمملا نم ناك دقو « رئامعلا تايمسمو ينابملا هذه ءامسا نم ريثكلا ىلع انيتأ

 ليلد نم يفكي ام دقتعت ام ىلع « اهيف « انه اهيرضن « ةلثمألاو دهاوشلا هذهو , اهنم تاثمل
 « ملاعملا ابنم تلدب رييغتو ريوحت و ليدعت نم ةئيدملا ةسدنه ىلع بوانت ام ىدم هعم كردنل

 ةانسو ءابب « ةمصاعلا رظنم اهي دادزا لمجا الو ةروص امل تمت اذكهو . نمزلا نم نينرق لالخ

 . ملاعلا ةمصاعب ةقيلخ اهتلعج « ةقحاللا لامجالا يف « ةيلحتو قيوازت نم هب اهودبعت ام

 ةنيده ةيا ناكس ددعلا اذب, تزبف « نوبلملا ىلع ةصاعلا هذه ناكس ددع فون

 لثم اهل نمؤيل هدحو يفكيل نكي مل ددع وهو « دبعلا كلذ يف تماق ىرخا

 اذه لثم يف نونطقي را ل يرورضلا نم ناك ذا ةيئرملا اذه
 نم ريثكلا خاود بعشب قيلخ « ميرككلا شيعلا لئاسو « مهب طبحت يتلا لثم فورظ ينو راطالا

 :ند اسوق طابع طيبر توعتلا

 بابسا نيمأتو ناكسلا نم دشاحلا دشحلا اذه لثم مايق قلخم نا « اذه دعب « بحع نم لبف
 « اهب اوعلطضي نا نيلوؤسملا ىلع ناكف ؟ اهتراداو ةنيدملا مظنتب قلعتت ةلئاط لكاشم « مهتشيعم

 لزانملاو ليمجتلا

 5١ه
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 مهسفنا امور ةرطابا فرع اك « اههباش ام ىربكللا ينيلهلا قرشلا مصاوع تفرع تالككشم يهو
 «ةرطابالا ءالؤه نا فيك انيأر دقو .اهل تعضو' يتلا لولحلا نم « مساو قاطن ىلع « اوديفي نا

 ةراداو ابمابمب اودهع « ةيسيئر ةيدلبو ةيرادا حلاصم « محلا لامعا ريسيت ليبس يف « اوأشنأ
 « ةطرشلاو « نيومتلا ةحلص5ك « لامعالا ريس نس امل نونمؤي ةالوو ماك ىلا « اهنوؤش

 مايقلا « اهماظتناو حلاصملا هذه ضعب يف لامعالا ريس نسح ىفتقاو . قئارحلا ةحفاكم ةحلصمو
 «سونايارت هدعب نمو «سويدولك روطاربمالا ذخا نا آلثم كلذ نم . ةمخض ةماع لاغشا ضعبب

 نفسلا وسرل امهنم ًاليبست( 48# ص ٠١ لكشلا عجار )يتسوا ةنيدم يف مخض أفرم ءاشنإب
 « ناكسلا نم بحللا شيجلا اذه ةيذغتل تايالولا فلتخم نم ملسلاو ةريملا لقنب موقت تناك يتلا
 تناك ةليوط ةفصرا ربنتلا رهن فافض ىلع ماق اذ ككهو . رصم نم حمقلا « صخالا ىلع ةلماح
 تضرعت ام ًاريثك « ابعاضوا نم ريثكلا « موبلل « لبجن لازن ال ةفصرا يهو « امور ىلا يضفت
 تئشنأ كلذك . تاتاضيفلا راطخال « ةمزاللا ةينفلا تاءاشنالا رفوت مدعلو « امارج نم ةنيدملا
 اي « ةنيدملا ةفاظنو ةسارحو ةنايص ىلع رهستو ريراجلا ةكبشب ىنعت' ةحلصم « ةنيدملا يف
 نم ماق ام دعب ايس الو « اهل ةديازتملا ةجاحلا دادتشال ةيبلت هامملا رج ةديدع رطانق اهيف تئشنأ
 ءىنشناو « ةيئاملا رطانقلا هذه نم ةعبرا « هدحول سطسغوا أشنا دقف . ةريثكلا تاماجلا هذه
 يف تغلب يتلا ءاملا نم « ةنيدملا ةمعوطقم نيمأتل ةانق ١؛ امددع غلب ثبيحب « دعب ايف « اهريغ
 . دحاولا مويلا يف « بعكم رتم نويلم « داليملل لوالا نرقلا رخاوا

 ةنيدملا ةرادا ترطضا تلا تاءاشنالا ةماخض ماما شهدلاو لبخلا نم ءيشثب ءرملا باصيو
 نم زجعا ©« كلذ عم « تناك تازاجناو لامعا يهو « لامعالا ريس نسح نيمأتل « اهي موقت نا
 نحإلا نم هل ضرعتت تناك ام نود لوحت نا وأ « ةيحانلا هذه نم امور تالكشم لك لحت نا
 يفت نا نم لقأ تاقرطلا ةلاحف . ةدفاو ةّئبوا نم « ةنيفلا دعب ةئيفلا اهددهتب امو « نحلاو
 ىلا ةضيرعلا تاداجلا « اهنبب ًادج ةليلق . ةجرعتم « ةقيض تاقرط « بلاغلا يف يهو « ةجاحلاب
 لغلغتتل ةعبرالاحايرالا باهم يف قلطنت يتلا ةيسيئرلا ةكبشلاب هنم لصتتل ةنيدملا بلق ىلا يضفت
 . فصنو راتما ةتس زواجتب ال اضرعتاقرطلا هذه رثكا ناك ذا « ةيروطاربمالا ءاجرأ عبمج ىف
 . اهلا تايكرملاو تابرعلا لوخد عنمب هرما ردصا نا رصيق سوبلوبل قيس « ماحدزالل ايدافتو
 تابرعلا تاوصا ةّمَدَجو ةعقرق نم رمذتلاو ىوكشلابلانفوجولايترم ةريقعتعفترا ام ريثكو
 تايافنلاو راذقالاو خاسوالا كارت نم نومربتيو نوففأتي اوناك اك « ًاراهن ريسلا ةلقرع نمو اليل
 ضيحارملاك «ةيحصلا تاءاشنالا نا حيحص .قيرطلا ةداج يف اهب نوقلي ةفوصرملا ريغعراوشلا يف
 نكي مل اهلامعتسا اما « باصنالاو ليثاتلاو ةيماخرلا دعاقملا نم هب تلحت امب ةليمج تناك ةماعلا

 يلابملا باحصا ىرن نكن مل نيح يف « فيفط ممر عفد اهلمعتسي نم ىلع بترقي ذا ناجل ب
 لزانملا تناكو . مهدنع نيرجأتسملا ليبس يف « قفارملا هذه نم ائيش نوئشني ةصاخلا تارامعلاو

 قئارح نع بيست ام ًاريثك « ءاتش « ءىفادملاو دقاوملا لاعتسا نا ثيحب نخادملا نم ًاولخ

 ها؟



 لوحتت نأ ثلت ال ةميسج ًارارضا ةنيدملاب لزاتف ةلوهسب اهدادتما ىلع  عراوشلا قيض دعاس

 نورين مهتي ماعلا يأرلا حار اك . اهقاطن نم عسوت ةميثأ ديل اهعم جاتحي ال ءابكتن ةبككت ىلا
 . دالبفلل 14 ماع اهنم اريبك ابناج مبتلا يذلا لئاشلا قيرحلا يف « نيمحبسملا « اذهو « كلذب

 عيسوت نم مغرلاب ناكملا ةلقو ةحاسملا قبض ىلا بئاصملا هذه يقيقحلا ببسلا وزعن نا بحي

 لغش ةنيدملا بلق يف ةمخبفلا ينابملا هذه ديمشتف . سطسغوا دبع يف « ةيرادالا ةئيدملا دودح

 اهل ترفوت يتلا ةعساولا ةديدعلا قئادحلا ناكم مقت لل رثامع يهو « نكسلل ةدعملا ةحاسملا اهنم

 وا « ضابرالاو يحاوضلا يف اهنم ءاج ام الإ « ءيش دعب ايف اهنم قبب مل ىتلاو ةيروهجلا علطم يف

 نع اهدعبل رظنلاب ةكشمل الح فلؤي | ةهيدج حاوض ءاشناف . ةيروطاربمالا روصقلا لوح

 ماما ًاعساو لاجلا حتف يذلا رمالا « ءانبلا عافترا نم اوديزي نا هذه ةلاخلاو اورطضاف « ةئيدملا

 سطسغوا مضو دقف . تاراحيالا راعسا عافترانم وايضارالا ءالغ ءا”رج نم «ةيلاملا تايراضملا

 نولوؤسملا حار مث « رتم ١4 ىلا «دعب اف « سونايارت هضفخ «أرتم ٠" لزانملا عافترال ىلعأ ادح

 ناكو . كلائه « نوناقلل تافلاخلاو « انه تازواجتلا ضعب نع « ودبي ا « رظنلا نوضغي

 هقوف موقيو . راثتسالل نيكاكدو نزاخم هنم ذختي وا ايرث انكسم ةداع فلؤي يفرالا قباطلا

 رابهلا ثودح ردانلا نم نكي مو . جراخلا نم جاردا ةطساوب اهلا ىقرب قباوط ةتس وا ةسخ

 نم رود لك ناكو . ةقالعلا باحصا نم وا ةطلسلا لبق نم ةبقارملا مادعنال « ينابملا هذه ضب

 «ةفافش رئاتسبف تلفقأ ناو«اهذفاون لّفقت' الق «ةقيضنكاسمةعضب نمةداع فلأتي رودلا هذه

 « اوقنتخيلو « ريرهمزلا ةأطو نم ًاقند «ءاتش اوتومبل « ضعب ىلع اضعب نورجأتسملا دشتحي اهمف

 يف مهتاقوا مظعم « اراه « ناكسلا يضقي نا ًادج- لوقعملا نم . ظيقلا ةأطو ةدش نم « افيص

 «ةماعلا تاماملاو ةقورالاو ةماعلا تاحاسلا نم راثكالا ةرطابالا ىلع بجوا ام اذهو « جراخلا

 ىهلتت < فافكلاو شيعلا دّوأ هيف ام « ةلودلا اهل نمؤت « لمعلا نع ةلطاع ريهاج دشتحت ثيح

 . حراسملاو جرادملا يف باعلالا ةدهاشمل بهذت م نا « ضعبلا اهضعب ىلع جرفتلاب

 «تاعبرم» وأ 1هورباهو « رزجلا ه ب مهدنع فصوت «ىنكسلا ةكرتشملا « ةيلاعلا لزانملا هذهو

 يف نكماسملا مظعم فلأتي ناك لزانملا هذه نمو . عراوش ةعبرا عطاقم دنع مونت تناك اهنأل

 ىلع مئاق اهضعب ناردج ىلع اورثع ذا « تايرفحلا كلذ ىلع تلد ام « يتسوأ ةنيدم يفو امور

 . ةيبدالا بتكلا يف اهنع ءاج ام ريغ امور يف اهعاضوا نع فرعن ال انيب « يناثلا رودلا عافترا

 اهدارفا ددع دادزا ةقبط يهو - امور يف ةيرثلا ةقبطلا فرصت تحت ناك دقف كلذ عمو

 قباط نم ( تاهاليف ) ةصاخ تاراد وأ 2ه»سدو لزانم - ىرخالا ةيلاطيالا ندملا يف ًاضيا

 قالخالاو تاداعلا ترطبس دقف .ينيلهلا نفلا رثا « اهنم ىلوالا جذاغلا تزربا « رثكألاب دحاو

 يف هيلع تناك م « تارادلا وا لزانملا هذه سردن نا اننكمي ثمح « ييبموب ةنيدم يف ةينانوبلا

 فلأتي لزأملا ناك جذانلا طسبأ يفف .دعب ايف ال تعضخ يتلا تاليدعتلا عستتنو « ىلوالا اهتسدنه

 تيبلا ءانف وا رادلا يه ةيسيئر ةرجح نم « عراشلا ىلا يضفي' قيض يزكرم قاور دعب

 بر ناك رادلا وا ءانفلا اذه يفو , ماتش رطملا ءام عم ضوح هحطس ىلع موقي نأك كلا

 اهتيرولماربماو امور - م«
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 ةرسألا ةرجح.يه ةرجح رادلا ليو . « مالزالا » و عابتالا لبقتسي هتاعاس مظعم يشقي تيبلا

 موقيو 4 ةصاخلا سيطارقلاو قئاثولاو قاروالا ءاهمسا اهيلع لدي اي « ظفحت اهيفو < تؤلف
 ريغ ةحاسم « ءارولا ىلإ « كلذ ليو . /1لنمنم» ماعطلا ةفرغ يه ىرغخا ةفرغ اهبنح ىلا

 ىلا ةمسقم 26,ة:/راء ةدمأ ىلع موقي قاور تحت ةقيدح « ينبلهلا جذومنلا رئا نم يه ةلوغشم
 اذفهو . نيعلا هرظنم جببي امم كلذ ريغو « ليثاقو « ةيقتسف اهنيب « ءام ضاوحاو تاعبرم

 رييغتلا ةضرع عبطلاب وه « يراغعلا « طّسملا جنومنلا

 « بيس كلذ ىلا رادلا بحاص عاطتسا اهلك « لدبتلاو
 ةيوهت ةيلمعل ًاللهست رجحلاو فرغلا ددع ًآلثم فعاضبف

 قئادح ةفاضاب وا « اهرونو سمشلا ةعشأل هضيرعتو تسبلا

 بحاصل رفوتت تناك امدنعو . نككسملا لوح ةديدج

 ًاصاخ ازابج هلزنم ىلا فيضي ناك ةيداملا لئاسولا رادلا
 مهدنع فرعي" © فرغلا لكح هنم ديفت « ةئفدتلل

 ةتبثم«ديمرق عطق ةطساوب راخبلا لقني 1 مدعسسساه5 د

 « ةحودزم تناك اذا ناردجلا لخاد رع وا رادلاضرا تحت

 « لبق نم قيرغالا لزانم هفرعت مل ديدج. روطت وهو
 مل ةيبونجلا ايلاطياف . امور يف لزالملا ضعب هب تزهجو

 تايالولا ضعب ىلع ر صتقا هلاعتسا نا ذأ «هلمعتست ملو هفرعت

 , صراقلا اهدرببو ائاتش ةوسقب ةفورعملا : : :

 نم فلتخت ةرادلا تناك « زابجلا ذه نودب ىتح لدابالا كورتلا لذالا لكلا
 3 مضاوتملا يداعلا نككسملا نع هوجولا عسمج ؛جردلا - ت ؛ نزاخغم ب ؛ لخدملا -أ 0 : ييبموب ةنيدم يف « ىحرسملا رعاشلا

 «امور يف تارادلا ددع صقانت « طق هيف كش ال اممو ؛ةرسالا ةرجح ب ج ؛ةيقتسفمم راد - ث

 ىنغلا غلي نا دعب « نينرق تدتما يتلا ةبقحلا هذه لالخ ؛ ماعطلا ةفرغ  خ ؛ ةدمعأب قاود - ح
 ادحنالاب ذخأ مث «ةيدولك | الإ هرم نع * سف نيزم , يعرف لخدم د
 رادحنالاب خا مث «ةيدولك  ويلويلا ةرس كبع يقةتور 5 1 هع مسر ةيتعلا لع ابنم « موسرو
 تنررقلل دوعت انيدل قلا ةديحولا تاءاصحالاف . ايجيردت : تافكلا عم «ةسلسب اطورم بلك
 06 نم أوحن البفلا هذه ددع لمحت يبف . عبارلا ا ل .. ع اوف تالشفلا ل 01 جئاوح ىرشا ةفرغ يف . بلكلا رذحا

 « كاذ ذا < عبطلاب « دجري ناك . نكسم 5 ٠٠٠ لباقم

 هردت ام عير نم وا « ةلودلا نم اهنولوانتي يتلا تابترملا ىلع اهدارفا شيعي « ءالبنلا نم ةقبط
 دعت مل دعب « شيعلا ةعتمو اهتحار دحت تناك ثدح « امور جراخ تايالولا يف مبكالما مهيلع

 . ةصاخلا لوانتم يف « امور يف ةفرتملا ىنكسلا

 9ىرت اي « ندملا نم ةيروطاربمالا دعت كف «ايناج ةمصاعلا - ةنيدملا انعضو ام اذا

 ةموكتحلا نم عفادب رونلا ىلا جرخت ةدي دج ندم ىلع نيعلا ثعقو رظنلا انلجا انبأ

 امهب ظافتحالا ةلضفم« ةدعاسملاو ةرزاؤملا «أديرصت اهل تدرصو ةميدقلا ندملا نع تضاغت نا دعب

 تابالولا ندم

 ه4



 ضرالا ةعيبط تحاتا اماكو . لاغشالل ةماع ةشرو لمحتست ةيروطاربمالا ىرن اذكهو

 قالطنا نم دحت راوسا نمض « اهسفن ىلع ةئفكنم مثحت تناك ثيح «ةقيضلا ةعلقلا نم تلفتلا ندملل

 ل

 ايديموت يف داغت ةئيدم 5 ١ لكشلا

 ةرمعتسم ىنبلا ةبجاو دنع ةباطخلل ربنم عم موروفلا يف ريغص لكيه -ت ؛ كيليزاب - ب ؛ تامامح ب ع

 , نرقب كلد دعب وه « سوثابارت سوقب وعدملا سوقلا امنا « سواايارت اهأشثنا ءامدقلا نييراحلا

 , يسدنه طبطخت يأ نود « « الوح مثاقلا روسلا ًاريثك تزراجتو ةئيدملا تعستا دقو

 ءىراوطو رهدلاتايداع اهنع در املاط يذلاو هيف تناك يذلا نصحلانم وا «دبعبلا قفالا ىلا رصبلا

 ثيحلبسلا يف طسبنتل «ىركسع بالقناب نوُئاقلا هيفمصتعا ام ًريثك يذلا لقعملانم وا «نمزلا

 تعنق دقف « ابعقوم ريبغتل اهيدل ليبس ال يتلا ندملا اما . و اع ةماعلا اهتاحاس موقت

 نم هسلع ديشت غارفلا ةسام ةجاحن تناك ندملا هذه لكو , اهل ةديدج- نكس ءامحا ةماقاب
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 ءاغس لع دهاشلاو « راهدزاو رسي نم هب معنت ام ىلع ليلدلاو « اهتنيزو اهتيلح همف اه ينامملا

 ةيداملا بئاغرلاو ىنملا مهنم تققحت نا دعب © اهبف موقلا ةارسو نينطاوملا رابك ةيحيرأو

 . ةيرضحلا يلاتلابو

 اي 1. - ست - ست © 6 ب سب جه ©

 ّغ فديشيرابلا ؟

 ييبموب نادمم - ١١ لكشلا

 ناك ؛ نيراصقلا ةباقن ةسيئر « ايخاموا هتديش « ىوقتلا مما ىلعر تسغرا هروكذوك' مس| ىلع ىلبم - م

 , ةباقثلا هذه أرقم لمعتسي

 : ةودنلا - ن

 . ةرادالا لامتسال ىرخأ نابم - « نء ؟ نءرن

 ٠ سوئايسيسف 4 ه ؛ ( ؟ ) ةيلزتملا ةهآلا - م ه 2 نرلوبا  ؟ ه ؛لرتيباكلا - ١ ه ؛ لكيه .ه

 يسدنه بيترتل اقفو تططخ ةئيدم« ةرمعتسملا هتاسسؤملا هذهل يلاثملا جذومنلا نوكي دقو

 ٠ شيجلا ركسعم نم ىحوتسملا زارطلا نم ايطيطخت تاموقم اوسوتسا ةقبلط ضارا قوف

 يف قيرغالا اهجبتنا يتلا ةماعلا مىدابملا «مومع مهلتسي«عالضالا عبرملا يسدنهلا ططشتتلا اذهو

 هاك



 «ةينيدلا مهديلاقتو مدئاقع نم عفادب « نامورلا اهيلا فاضا م . ىف سماخلا نرقلا ذنم « مهتسدنه
 « ايلاغ يف « نويل ةنيدكك ةئيدم يف « ددحي نا ءرملا عيطتسي ثيح « هاجتالا طوغاض وا سجاه

 نم قلطني طخ امدنع يفتلي يتلا ةطقنلا ةظحالمب كلذو « ةنيدملا سيسأتل يقبقحلا مولا الثم
 قيرطلل يسئرلا طخلا عم 2ءميدمجتبك :همجتصتتبق < قيرطلا هذه نم يسيئرلا طخلا عطاقت ةطقن

 ىلعو . موروفلا وا ةنيدملا يف ةماعلا ةحاسنلا موقت نا بج ثيح- « يبونجلا يلاهشلا هاجتالا يذ
 تاعاطقلا عقاوم ابعم ددحتت ثيحب ىرغصو ىربك طوطخ قلطنت ةيزكرملا ةطقنلا هذه ةازاوم

 دعي مل ثبحي « رييغتلل ةلباق ريغ زكارم عقاوملا هذه نم لتحت نأشلا تاذ ةماعلا ينابملاف . ىرخالا

 عسطلاب هعضو ىلوت يسايقلا جذومنلا اذهو ,ةلت حفس وا ةبضه ردحتم ىلع حرسملا ءىكتتيل بجوم
 . ةصاخن ةيموكح ملاصم يف نولمعي نوسدنبم

 تالاح يف الا « نسحالا هجولا ىلع ؛ آل ماك يتأي نا نكمي ال ةسدنحلا هذه قيبطت نا الا
 تاركسعم لوح أشنت يتلا كلت اما . اهتاعاطقو اهتاموقم عيمجي ةدحاو ةعفد أشنت ينلا ندملا
 يحاوضلا هذه ىلع ربست شيجلا ةدايق تناك ناو ماظتناو ماظن ريغ ىلع « ةداع قأتف <« شيحلا

 هذه نم ةميدقلا ءايحالا يف « ىرحالاب وا « ةميدقلا ندملا يف الا دجوب ال شيوشتلاف . ابممظنتو

 ةنيدملاف « !ذكهو . اهب لومعملا عظنتلا دعاوق دنع لوزنلل رطضت اهنم ةديدجلا نا ذا « ندملا
 ةنيدم ةعلق عم امام مجسنت « انيثأ ةعلق نم قرمشلا ىلا عقت يتلا « سونايرده » ةنيدمب ةفورعملا

 . 11866 هيزبت

 هنم دب ال دحاو جذومت نم ينابم هجاون اننال يلئاع وج نم رثكا « نكامالا مظعم يف دجنو

 « ةنيدملا بلق وه ( موروف ) انادبم دج « تناك ةليدم يا يف . ةنيدم لكل هنع ةحودنم الو

 مهدنع ىمس ةباطخلل ربنم ًانامحا « ابيف داشي دقو . اهنم بذجلا ةطقنو ةيزكرملا اهتحابو
 لثم دقع نع « دبعب نامز ذنم « اوعطقنا نينطاوملا نا عم « امور يف لاحلا يه ا؟ <« موضوو

 سلجملا دقعي ثبح-( (:,16 ) ةنيدملا ةرادا < ةداع «موروفلا بناج نا موقيو . تاعاؤجالا هذه

 ةيراجتلا قوسلا ًاضيا موقت موروفلا نم ةبرقم ىلعو«يدانلا وا كيليزابلا موقت اك «هتاسلج يدلبلا
 ءابحالا يفو . دحاو فص يف « ةعابلا نيكاكدو نزاخلا نم ةعومج نم فلأتت ىلا ( لاه )

 اهتينامور ىلع ليلدلاب يتأت نا دوت يتلا ندملاو .ةعونتم ةهلآ فرش ىلع دباعمو لكامه بصتنت .
 الكيم يا « لوتيباك » ضرغلا اذه هراتخت ناكم يف اهل مقت « ةفطاعلا هذبب ةاهامملا ىلع صرحت و

 وا «سطسغوا .امورو» : ةدايعل ©« دحاو نم رثكا وا « يلوتيباكلا ريتبوج هلإلا مسا ىلع

 حرسم ءاشناب يفقث يهالملل ةجاحلاو.( 2 ) نيهلؤملا ءالؤه نم كاذو اذهلو « « سطسغوا »

 باعلالل بعلمو « تامامح نم ةئيدم لك يف دب الو , جردم ام اريثكو « ةئيدم هنم واخت ال داكت

 «ةدوجوم يبف « تاسسؤملا هذه نم اهريغ نم ًاراشتنا لقا تناك نأو « ةبتكملا اما . ةيضايرلا
 , ةيئاملا رطانقلا ةلسلسلا هذه ىلا انفضا ام اذا مظنلا دقعلا لمتكيو . ةديدع ندم يف « كلذ عم

 هيلع يه امو «ةيمسرلا ينابملا نم اهيف ام وه اهنيب زيمملاو «ىرخأو ةئيدم نيب ربكالا قرافلاو

 ما



 بارخلاب يببموب ةنيدم تبيصأ امدنعو . شقنلاو فرخزلا ىنغو ةمظعلا نم ةيمسرلا ينابملا هذه
 « لكلا وا عالضالا ثلثم امهحدحا « ( موروف ) نيناديم دعت تناك « داليملل !/ ماع « ماتلا

 ةيئانغلا تالفحلا ةلاصو « روطاربمالا ةدابعل نانثا اهنيب «لك ايه ةرشعو « يداع ريغ ءيش وهو
 « دهاشم +٠٠ ١٠١ ل عسلي اجردمو «دعقم +4٠٠ مي ًاحرسمو « دعقم 3 ( نويدوأ )

 ةنيدم يسهوب تناك دقف « لعفلابو . ةماعلا ت ثنالا نم كلذ نيغو نيبعلمو « تامامح ةثالثو

 «© ندمل يهذلا رصعلا فلؤي « ةينوطنالا ةرسألا دبع وه يذلا « يناثلا نرقلا نا ريغ . ةشغ

 ءاوعربتي نا ىلع اهينطاوم ثحت تناك اك « اهملاعم ليمجتل اهنيب ايف سفانتت « كاذ ذا تحار ىلا
 اذكهو . ينابملا دبيشت ىلع دعاسي اب « انيع وا ادقن « مهتافو دعب « اوصوي نا وا مهتامح يف
 ةنقأبو « رمرملاو ماخرلاب لفرتو « عسنتو دن ثحار ام «ليئاتلا باصنأب نادزت نيدايملا ثحار
 « ةنيدملا نع ًاريثك ةدبعب هعلاقم نوكت الأ ةطيرش « رمرملا نم اهتراجح « هاملا فيرصتل

 ال اذكمهو . ءاتْسش راطمألاو ًافيص سمشلا ةرارح ة“راملا نمأي ثيح دُمْعلا ىلع ةئاقلا ةقورألابو

 اهل ام عم رصنلل ساوقا انايحا موقي دقو . اهملاعم يفتختو لوزت نا اهعالقو ةنيدملا نوصح ثبلت
 سبل رظنملا اذه لثم نا عم - ىرغصلا ابسآ يف ءابطخلا دحأب ادح اذه لك . ةمخض جات'رأ نم
 ملاعلا نا رهاظلاو » : الثاق فتي نا سذديتسرا سوبليا وه - برغلا ندم يف رظنلا نع بيرغب

 هتيلكب مستسيل ديدجلا نم ةعونصملا ةّتئرلا هلذابمو ةيلابلا هلامأ هنع عزن دقف « دبع هبش يف هلك

 سفانتت تذخا ىرحالاب وا « ضعب عم اهضعب اهتاعزانم تسانت ندملا لك . شيعلا ةذللو ةيرحلل
 « فرطلا عقو انيأ . ”ءانسو ءاهبو ًالامج ىرخالا زب اهنم ةدحاولا لواحت ثيحي ضعب عم اهضعب

 . « سرادمو لغاشمو عناصمو « لكايهو « ةمخض ًاجارداو ءاملل اضاوحاو بعالم دجو

 «ليروا كرامو سونايارت يدبع نيب «يدترت ال ةيروطاربمالا ندم نيب نم ةنيدم دجن ال «لمفلابو

 باصنالا هذي « ينامورلا ملاعلا ليمجت يف اهتيج نم مهست' اهنأك - ةديدج ةنيزو ةديدج ةلح
 يف « تايئاردتاكلا صقن اى ابصقني ناك -ال ... ءاضيب بعالمو ديماوعو ليئات نم ءاضسلا
 . ينابملا ىلع روصعلاو لايجالا هيفضت' يذلا يراجنزلا نوللا اذه « اهنامز

 عمو ."سريواس ةرسا دبع يف ةطشان ابليمجتو ندملا عاستا ةكرح ترمتسا

 الأو 2« لبقتسملا رضاحلا ءيبي نأ يفتقت يتلا روطتلا ةّنّس عم ريس « كلذ

 « اهسفن ةنيدملا تدجو دقق . ديدج ءيش ةينوطنالا ةرسألا دبع ذنم لطأ « ةرفطلاب ءيش علطي
 ضرعم يف اهنع ثيدحلا ءاج دقف . « ةرادلا » يه «ريبك اظح تقرع ةسفانم عم < هجول ابجو

 ةلماكتم ةدحو مظتنت تذخلا ةمخضلا ةيراقعلا ةيكلملاف :ةيعاتجالاو ةيداصتقالا ةاجلانع مالكلا
 امو تاداغلاو فارعالاو مسارملا هذه نم ابره ةنيدملا نع نوأني نيكالملا رابك 50000

 يف ةايحلا تامزاتسم مهيلع اهضرفت تناك يتلا ةظهابلا تاقفنلل مهنم ايدافتو « تاقياضم نم ه هرج

 _. ساسالا يف « ةرادلا » هبلع تماق يذلا مضولا رهوج ىلع ةقيقد ةرظن نآلا قئنلف . ةنيدملا
 رائتسال ةمزاللا ينادملا مفي ناك يذلا 171/1 ندانعو يفيرلا لزنملا ا'ه دوصقملا سبل عبطلاب

 1آ![1وو تارادلا

 هام



 للا برازمو 4 رشصو تاليطصا نم كلذ ريغو « لامعلاو ةلمغشلا نكاسم عم ناطقالا

 « هلوصأب ذخألاو ينفلا قوذلا ةاعارمل لاجم ابلك هذه يف سلف . لغاشملاو ءارهالاو ©« بئارئاو

 نكسموه هب رثأتسيو ءابتنالاب دبتسي يذلا ءيشلاف: مظنتو بيترتو ةرامع نم : هدعاوقب ديقتلاو

 « يفيرلا تيبلا نم ةبرقم ىلع عقت تناك « اهمابق دنع « ةرادلا هذبف . ناطقالا هذه بحاص

 سبل . لامعاو لافشا نم هبف يرحي ام ىلع فارشالاو رائتسالا ةبقارم ضرالا برل حاتي ثيحي
 نم لكل نكلو . ةريبكلا ناطقالاو كالمالا لك يف لزنلا اذه لثم موقي نا طق ضورفملا نم
 لَفأ . انايحأ ةراد نم رثكأ هل نوكي دقو « لقالا ىلع « ةدحاو ةراد رابكلا نيكالملا ءالؤه
 برقلاب اهادحا « ىنغلاو ةهبالا ةياغ يف ناتنثا اهنم : عبرا اهنم هل ناك رغصالا نيلب نا فنك ترن

 . اناكسوت ةعطاقم يف ةناثلاو 2« يتسوا ةنيدم نه

 ةعساشلا ةعساولا كالمالا طسو يف موقت ةداع تناك يتلا تارادلا هذه لثمامود قرشلا فرع
 « اهبلق يف هل ةراد ةماقإ ىلع ًامود صرح ضرالا بحاص ناك ذأ « نييعاطقالا رابك اهكلمي يتلا

 نروصح اهنأك ودبت تناك ةيفيرلا لازْنلا هذهو . نيدعاطقإلا ءالبنلاو ةارسلا شبع اهبف شيعي

 جاربالا اهولعت « هعاونا ىلع ديصلاو صنقلا رفوتي ثيح ءانغلا قئادحلا اهب طبحت « ةئيصح
 « ةيروطاربمالا دبع يف تارادلا هذه لعفلاب هيلع تناك امع طق ةركف ةدنع سيل . عالقلاو
 . ءاسفسسفلا ضعب يف ةموسرملا ةيقيرفالا رودلا هذه ةلكاش ىلع نوكت دق ابلعلو

 ناك اذاف .ايلاطيا نمرختآ ناكميف انيلع لطأ يذلا جذومنلا وه ًاراشتناو ًاعوبش جذانلا رثكاو
 « ةرادلا تذختا دقف «هناطقاو هكالما نيب نكسي نا ةيلاطيالا ةريزجلا هبشيف ريبكلا كالملا ىلع

 دبتسملا يزلاب سانلا فخا دقو . ضرالا راثتسا نع ًالقتسم ًاعباط « يروبملا دبعلا ةياهبن لبق

 ضعب يف وا رحبلا ءىطاوش نم برقلاب ؛ فايطصالل زكارم مه نوثئشني اوحارف : فرعلاب
 «ةروهشم ةئبعم طاقن يف وا « مويتاللا لابج نم « ةناتفلا ةيعيبطلا رظانملا تاذ « ةيلبجلا عقاوملا
 ةيطارقوتسرالا ةقبطلا ءانبا لك ناك ةيدولكلا  وبلوبلا ةرسالا دبع يفف.روبدتو مولوكسوت لثم

 .وبللاو ةحارلا بابسا لك رفوتت ثيح ةياغلل ةليمج اتوبب « زكارملا هذه يف « مهل اوأشنا دق ايلعلا
 ةرادلا باحصال هرفي امل © رخآ طمن يا نمرثكا ةيبرغلا تايالولا يف رشتنا هنيعب طمنلا اذهو

 ثيح <« فيرلا ناكس نيب نأشو ذوفن نم « ةرادلا ديسلو « مالسو ةنينأمطو ءوده نم اهناكسو

 . ةحارلاو مامجتسالا بابسا لك هل رفوتتو « هتاعردزمو هعرازم ىلع ةفراشملا : ديسلل متت تناك

 ةرادلا هذه بحاص هيلا قوتي يذلاو .جابنمو هتاذب مئاق عورشم اهدحو « نكتسلا ةرادلاف.

 . ةلضفملا ةرادلا لزنملا اذه حبصي نا ثبلي ال ثيحي «ةنيدملا يف يرثلا لزنم ا ديلقت وه هيف بغريو
 ىلع « نالخو بحلص' نم « نيرئازلاو نيدفاولا ددع نوكتي نا « طق عقوتملا نم سيل « عبطلاب
 نيبمسرلابو ةرادالا لاجررب ضرألا دبس ةقالع «لقتو يلاتلاب صقنت اى « ةنيدملا يف هملع مه ام ةبسن
 بحاصل نمؤي ام ىلع اهيف رصتقنيو «لذنملا ةلاص وأ وهبلا ةحاسم رغصت اذلو . ةموكتحلا يلئثمنم
 قئادحلاو « ديماوعلا ىلع ةبصتنملا ةقورالاك « يخرلا شيعلا ةءانهو ةابحلا ةعتم « هيوذلو رادلا
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 يذلا لخدلاو دراوملا ةبسن ىلعو « ءاجرالا اهبنم تمحرو ضرألا تعستا نا دعب ءانغلا ضايرلاو

 « ًالوط لزنملا اهبعم دادزي فرغ نع جاترلا جرفني . ةذللاو ةحارلا بابسا ريفوتل رائتسالا هنمؤي

 ةقورأو « ةبحر ةعساو ةينفا اهنيب موقت ةيبناج ةحنجا نم هيلع فاضي امب ًاضرع دادزب امك
 «لابقتسالل ةهدر نم رثكا اهنيب رفوتي ثيحب فرغلا ةفعاضمب موقلا ةارس ضعب ذهأيو .ةلبطتسم

 ةكبشب اهنم ةريخالا زبجت «ءاتشلاو فيصلاٍلصفل «فرغلا نم ديدعلاو « ماعطلل ةفرغ نم رثكاو

 ىوك عم تافلؤملاو بتكلاب ةرماع ةبتكم ةرادلا يف ىرن ام اريثكو . راحلا ءاوحلا ىلع ةئفدتلل

 امك ءاسفيسفلاب رجحلاةيضرا شرفتو .تاماحلا ىرن اك «ليثاتلاو باصنالا ةماقال «ناردجلا يف

 ةرخاف عاوناب ىطغت“ دساوعلاو ناردجلا تناك ام ًاريثكو .ةينف روصو موسر ناردجلا نم ىلدتي
 ةجرعتملا سارغالا اهوح فتلت كاشكأ قئادحلا يف ماقت تناك كلذك «ريفربلاك لبجلا ماخرلا نم

 ضاوحاو « لبخلا قايسو اهعاونا ىلع ةيسورفلا بورفل « نيداممو بعالمو تاهزئتم ابللختي

 تحت موقيو . اهاكشأ ىلع كامسألا ةيبرتل ضاوحأو هابملا اهنم قلطنت تايقتسفو ةحابسلل
 ىرخالا لاغشالاو ةعارزلاو ةحالفلا لامعأ نيمأتل ًءاقرالاو دسسعلا نم ريثكلا ةرادلا دس فرصت

 ولعو هذوفن نم ديزي امم < شرو ءاسؤرو ءالكو فارشا تحت « ضرالا راؤتسا نسح اهملطتي ىتلا

 دعب وأ « ةفيظولا يف يمسرلا هلمع ءاهتنا دعب فرصنيف « ةبيرقلا ةنيدملا يفو تح ةقطنملا يف هنأش

 هانغ هل هرفويابو ةغباس ةمعن نم هل مت امب عتمتسي يخرلا شيعلا ىلا < شاعملاو دعاقتلاىلع هتلاحإ
 . ةيدام تارسمو « ةينهذ عتم نم ةلئاطلا هتورثو

 ىنغ ةبسنب ضعب نع اهضعب « ًاريبك اددع ايلاطيا اهنم تفرع ينلا تارادلا هذه فلتخت دقو
 لآ ةرادو سقئرول لآ ةراد : ةمخفلا تارادلا هذه نمو . ةراضحلا بابساب مذخاو اهباحصا
 ةروبشملا لئاسر يف انل هكرت يذلا ذاخألا فصولا لالشنم اهركذ رغصالا نيلب د يتلا «يشوت

 « كانه ترج ىلا ةيرثألا تايرفحلاف « برغلا يفاما . ةينوطنالا ةرسالا دبع يف اهبعضو يتلا
 اهمظعم دوعيو « ايلاغو انئانيرو « ايئاتيرب تامطاقم يف تارادلا هذه نم ديدعلا نع انل تفشك
 مت يذلا خذبلا اذه غلبت مل 3 « لماكتلا وحن اهروطت يف ةورذلا غلبت م « دعب يهو « يناثلا نرقلل

 يعدب نمل ابيذكت فلؤي ةيفيرلا تارادلا يف تلحت يتلا ةببالا هذهو خذبلا اذهو . كلذ دعب اهل

 رصتقاو «ةرثاو ةيدرف رثكا فيرلا يف ودبي امنا «اهاوس نود ندملا ىلع اهراصقإو ةراضحلا فقو

 . هئاقشو بعشلا سؤب ىلع اهءاخر تماقا سانلا نم ةئيعم ةقبط ىلع

 فاطملا ةتاخ

 اسهب تعلط يتلا ةينفلا تازاجنالا ضرفت ال امدنمف . قفالا ىلا انتثرظن نم مسون نا بحت

 ًارصنعفلؤي ام ةبسنب الإ هل ةميق الىقبي نفلاف « اهلامج ةميق نم اهل امب ءاهسفنب اهسفن «اه ةيندم
 تاظسالمب يفرخزلا يئانبلا دوبجلانع اذه انثحي متن نا طق بجع نم سبل .مئاقلا ءانبلل ايفرخز
 . ريخالا اهروط يف «ةينامورلا ةيروطاربمالا ةراضح لك لواننت

 ننركل



 لبق نت اذاايدباوب قيم الط( ةيد تبا هيام ثاظحالملا هذه نيب

 تافسلفلا هذه نع تقثبنا يتلا ةيناسنالا ةعزنلا هذه نم مغرلابف .ةرم نم رثكأ
 ةننادلا ةيعاتجالا تاقبطلا ىلع ةأطولا ةديدش < محرت ال « ةيساق « ةراضحلا هذه تيقب ةينانويلا

 نماذب تيم ألو اهناصاض نسألا ةمحر الب اهترتخسف « اهنم ةئفيرلا تاقبطلا هذه ىلع امس الو

 «كاذ ذا ةفورعملا ةينقتلا لئاسولا نم ًاريبك ًاردق ابجاتنا ذفنتسا تايلاكلاف « لاحلاو .تايلاك
 دبجلا نم ريك ردقو « ةلودلا ةورث نم ريبك بئاج رده' « تابلاكلا هذه نيمأت ليس يفو

 وا « رورسلاو ةطبغلاو ةجببلا : اهتامح ىلع يفضي ام ريفوتلو ةايئض ةيلقأ ةيهافر نيمأتل يرشبلا

 لئاسو ريوطت ىلع ركذي ءيش قافنالا اذهو دهجلا اذه دوعي نأ نود « ايندلا ةنيز اهل نمؤي ام

 ءيث ىوس « اهل ةمءالم تالاحلا رثكأ يف ىتح « دفت مل ةحداكلا ثاقبطلا هذه نا اك « جاتنالا

 ديعصلاىلع اهيف شي' ل يفاقث سرد ىوس تاقبطلا هذه دجت ل «تالاحلانسحأبو .هلك اذهنم ريسي

 ةرهدزملا يسموب ةنيدم يفف .قاش لمع نم هبتّخَس ام اهبلع ضوعي روعش واةفطاع ةيا ينيدلا

 رقفلا نم ةعقدم ةلاح يف لزالملاو نكاسملا نم ربكالا داوسلا ىرن «ةيروطاربمالا امور يف اك
 وا قبب مف « تايرورضلا نم ولخت داكت يتلا نيحالفلا حاوكأ نع لوقن اذان . ةراذقلاو

 ؟ ءيش اهنم انلصب
 « ىرت اب ىتمن . ةديحولا يعاّتجالا ماظنلا ةلكشم نكت / نرزاوتلا ةلكشم

 9 ًادارطا تحبصأو اهتميق ةدحولا هذه تدقف
 « درف لجر ابمف رمالا ىلوت «ةلود ةيروطاربمالا تنوك « ةنيابتملا تايالولا هذه تاتشأ نمن

 دعب ةياغلا هذه وحن يعسلا وا ةيروطاربمالا هذه لثم قيقحت « امور وحن هتابجاو ىلوأ نم ناك
 اذه يف تلذب يتلا تالواحملا تءاب وا «رمالا اذه لثم قيقحت نع ةيضاملا دوهعلا تبّتكنت نا
 « ةلودلا هذه نّمؤييكلو .هقيقحتو ةركلا ةدواعمل هرظن يف ارربم لك كلذ ناكنف«لشفلابلييسلا

 هذه غارفا « ممصتو دصق قباس نع « لواحي قلطملا ديسلا اذه حار « ناطلسو ةوق نم مزاي ام
 « اي لصتب امو ةرادالاب قلعتي ام يف حاجنلا هل بتكف .دحاو بلاق يف ةيميلقالا تايالولا
 ةيداصتقالا تالاجلا يف هبامساب ةيوطاربمالا تذخا يذلا روطتلا هوق نم ديزب يكل ايصخش لخدتو

 ةينيدلا ةدحولا قيقحت لواحي حار امدنع لشفلا ءايدنا الإ .هناركن دحال نكمي ال ام ةيعاتجالاو
 . تادابعلاو سوقطلا هذه ريغل دعب ايف تن ةدحو يهو « ةيمسرلا ةدابعلا سوقطو مسارملا هذه
 نم اذام نكلو . ةيوغللا ةيجاودزالا نم مغرلاب تققحت ةدحولاف يوكل لاجلا يف اما
 9 اذه دعب نغلا

 نا دحأل اقالطا حصي ال كلذك . لاجلا اذه يف ةدحو نم مت ام ركني نا دحا عيطتسي ال
 ىرغصلا ابسآو نانويلاف .نفلا اذه رهاظم تعبط يتلا ةيسيلقالا تاعزنلاو قورفلا ضعب لهاجتي
 . ايلاغ وا ايئابساو ايقيرفا تناك اك« ةديدج هبش وا ةديدج يضارا نكت مل < رصمو ايروسو
 مقأ «سونايارت دبع يفق . سدقملا نفلل ركنتتي هارن ال اذلو « نوعرف وه روطاربمالا «رصم يفق

 ءالبن ةراضح

 دارطاو ةدحو

 هاا



 نم اهل مت امب رمدتو « سيلوبويله مماب ةروبشملا كبلعبف . هيلنف لكيه هب ربتشا يذلا كشكلا
 داغمم ةئيدم «ءيشب ناهبشت ال « فرخزلا ةرفو نم امهبف امو ةمخضلا ةدمعالا نمو «ةمخفللا رئارعلا

 لك تفده يتلا ةكرتشملا لثّملا هذه ماما تفتناو تلاز قورفلا هذبف « كلذ عمو .اينولوك وا
 . اهقيقحتل ةينامورلا ندملا

 برغلا اذه فرع ولف .ةراضحلا بكر نع فلختملا برغلا اذه ةلكشمف « ميمصلا ةلكشملا اما
 يتلا كلت نم ًافنعو أطغض لقأ « ةيدامو ةببدا ةراضح. « لبمتو ةدؤتب « هسابتقا يف جردتي نا

 داتعالاب © ةراضحلا هذه لثم ققحي نا عاطتسا ناك امنا « حالسلا ةوقب « زاغ حتاف هلع اهضرف

 يذلا نابلوج ليكل دوعي كشلا اذه لثم ةراثإ يف لضفلاف ؟ ةئماك ةليصا تاقاط نم هبف ام ىلع

 نا انل نكمي « هتلكاش ىلعو .. نيخرؤملاب تدبتسا ةيدملقت ةيرظن ضراعيو هدحو فقي نا فرع
 ضرفن نرا انل زوحي اى « ةينامورلا  ولاغلا ةيندملا هذه نم ريثكب ىمسا ةراضح عولط ضرتفن
 , ةيقيرفا ىرخاو ةينابسا ةيئدم عولط

 . لابلا يف ترطخ مالحاو « لايخلا يحو نم تاضارتفا اهلك هذه « نكلو

 نفذ



 يباثلا بالكحلا

 ىناشلا يروطاربمآلا دهعلا ةراضح
 (خباراو ثلاثلانانرقلا )

 ىوس قالطالا اذه ينعي الو : يناثلا يروطاربمالا دبعلا مما دبعلا اذه ىلع قلطأ دقل
 . طقف ينمزلا تيقوتلا

 كلت ءالجي فصتي ام هتيابن يفو هتيادب يف سيلو . ةحضاو خيراوتب ًادودح دبعلا اذه سيل
 سونافاتك وا بقل ىتلا ةبلهالا بورحلا « ردنكسالا ةلمح « ةيدملا بورحلا ب ةيسايسلا تايثولا

 ةماعلا ةراضحلا يف ًاديدج اهاجتا. « انامحا قفارت وا نيعت يتلا - « سطسغوا » ب اهتياهن هدنع
 دبع هب قحلي ام ًاريثك ؟ ىرت اي لوالا يروطاربمالا دبعلا يبتني ىتمف . مهسفنأ نورصاعملا هارب

 «ريثأتو ًاددع مظعأ دبعلا اذه اهققح يتلا تاديدجتلا نأ عم «(؟98ه - ١ة#) سوريواس ةلالس
 يأرلا اذهب ذخالا نكلو . رخآآ الح 'لحلا اذه ىلع رثؤن ال نا نم « ةلماشلا دّلجلا اذه ةرظن يف

 شماحملا نأل ضيا ةقد رثكأ لاؤس كلانهو . اهريثي يتلا تاضارتعالا نع انتريصب يمعي ال
 ةنسلا يف له * اهسفن ةيروطاربمالا يأ « يناثلا يروطاربمالا دبعلا يبتني نيأ :ًاعاستا مظعأ هبف
 .اه يف امور هتلئحا يذلا ملاعلا عومج ىلع ةطلسلا هدحو سرام روطاربما رخآ ةافو خيرات « "0
 خيراوت نكلو 7 بقللا اذه يف قحلا هل روطاربما رخخنآ برغلا دقف نيح 47 ةنسلا يف ما ؟ ىضم

 رخأتي ام اهنمو اهطسوتي ام اهنمو نيخيراتلا نيذه قبسي ام اهنم « اضيا تحرلتقا دق ىرخأ
 « راصنالا نم ربكالا ددعلا املوح.ناعمحي نيذللا نيلوالا نيميراتلا ىلع نرصتقا ام اذاو . اهنع
 يعو لوحو يناثلاو لوالا نيثبحلل ةيزمرلا وا ةيقيقحلا ةيمهآلا لوح أدهت نا نم دعبا تالداجلاف

 دلع « انتيرحم ظفتحن ىتح راتخن الأ لضفالاف كلذل . نيح دعب وا ًاروف ةيمهألا هذل نيرصاعملا
 . سماخلا نرقلا دودح ًاريثك وا يلق ىظختن-نا يف « ةجاحلا

 ”ةيدقلا روصعلا وه له * دهعلا موهفم وه ايف . هبق ام رطخأ الو رمألا يف ام لك اذه سيلو
 لكو « ةيصخشلا هلوصأ بسحي خرؤم لكراتخي ام ابلاغ ؟ ىطسولا نورقلا ةمدقم وه ما ةرخأتملا
 وا ةينمزلا « سسالا دّيشتو ًايميردت ةهيدقلا روصعلا كككفتتف : لعفي ام. يف ىتح ىلع خرؤم

 نفو



 وهام لك . ةيطنزيب يف ةريخالا هذه انسرد ام اذا امس ال « ىطسولا نورقلا ودغس امل «ةمحورلا

 « ائينمي ام يف « مدقلا دهعلا نا ديب . ديدجلا ضعبو مددقلا ضعب ىلع «نآ لك يف «يوطني يرشب
 ال ىتح فشكتلا لواحي يذلا عمتجلللو ناسنالل هموبفم رهوج يف ًايح لازي ال يذلا وه

 . ءاثفلا هكردم

 « دج لبسلا نمف . كلذ يف سيل مهملا نكلو . اينمز ًازواحت كلذ يف نا ًالدج متلسن نمن
 ءاتراضح يفو « اشمز «ةرخأتملا» «ةيروطاربمالا هذه يف ىرن نا «(ضيا ًادج يرطفلا نم لب ال

 , ةميلس تسيل قئاقحلا هذه نا ديب . ةمملس ةقباس قئاقحل ةتمملا ىتحو ةضيرملاو ةلباذلا لاكشالا
 ' وبف . ءارعشلاو نيماسرلا ةليخم يف الإ هل دوجو الف « طاطحنالا ينامور » اماو « رادقملا اذهب
 ودبي ال هنا لب « بسحف اهبجاري نا هيلع يتلا ةروطخ ةديازتملا وا ةديدجلا لضامملا نم ءارب سيل

 هاريو مسدقلا دبعلا سردي نم نأ لجا . اهتلح ةلواحم يف هفالسأ نم ًاراكتبا لقا الو اطاشن لقأ
 ءادبا نع عانتمالا عيطتسي ال « اهب ىبنغتي رصاعملا ملاعلا لازي ال يتلا ءارآلا نم ردقلا اذه جتني
 هتمواقمو ةامحلاب هقلعت لك اضيا كاذنآ ىري نم نككلو . يحيردتلا احلامها ماما يئاردزا ممح
 نحنامأ .ةرمتسملا ةيوبحلا هذهب باجعا روعش ءادبا نع عانتمالا عيطتس ال ةداضملا ىوقلا موجه

 .ةمذملاو حيدملا ميزوت نمريثكي ها امه مبفلاو ةيؤرلاف «يناثلا رومشو لوالا مح بنجت لواحنلف.

 ه؟4



 ترا ) سهزل)

 ثلاثلا نرّقلا ةمزأ

 رهش يفو ؛ ًاروطاربما سوريواس سوميتبس اينوناب شيج نلعأ 14 ةنسلا نم ناسين رهش يف
 نا . ضيا اروطاربما سرنايسملك ويدب سرفلا براح يذلا شيجلا ىدان « 046 ةنسلا نم لوليا
 لاكشالا ةددعتم ةمزا رداوسب ائيلم  ًالامجا ثلاثلا نرقلا وه دبع نادحي نيمخيراتلا نيذه
 نيب لوصحلا ةردان نذا ةيركسعلاو ةيسايسلا ةيثولا تسيلق . يناثلا يرطاربمالا دبعلا اهنع مجني
 عزنب ببهج دق اهدحو ةردانلا دبعلا اذه ةلاطتسا نا ريغ . هقبس يذلا دهعلاو ريخالا دبعلا اذه
 ةحرمملا ةيسفنلا همالآ قاذ رصاعم نم سيلو ؛ هلك هشاع رصاعم نم سيلف « هنع عباطلا اذه

 .تافقولا عاده نم صلختلا عاطتسا رصاعم نم سيلو . ناكملاو نامزلا يف ةعزوملا « اهلك

 نكلو . يقيقحلا انعم صالختسا يلاتلاب عاطتسا رصاعم نم سيلو « هتللخت يتلا ةكحضملا
 هلله عومجملو « ةضراعلا ثادحالاب ىهلتي ال نم ىلع مويلا هرما لبسي دبعلا ةدحو فاشتكا
 هيدحت ضرفي تاذلاب باتكلا اذه فده لمج ام ماعلا ةراضحلا روطت يف ةيمهالا نم ثداوحلا
 . ةيسيئرلا هرهاظم

 : اجرجرتم انزارت ناك لوالا يروطاربمالا دبعلا هققح يذلا نزاوتلا نا طق فخم م نحن
 نايبتو ءاصقتسا نابحالا بلغا يف حاتا ام طبضلاب يه ثلاثلا نرقلايف تزرب يتلا تابوعصلا ناو
 تم ابنكلو . ضبحت نا ناكمالاب ناكو كاذن 5 مثارج درجم تناك . نيلوالا نينرقلا يف اهميئارج
 «ينامورلا ملاعلا ادبف . قئافلا ابعاستا ةمزألا يطعت تاءادعإلاو فورظلا تءاجو . ائيشف ائيش
 رفو يتلا ةراضحلا هراببنا يف راج تتفتي هنأكو « ةكسرتشم ةشيع نورق ةدع شاع نأ دعب
 .راطالام

 ىرخالا مئارجلا ةفاك اهنم تدافا يتلا ةليلبلا تقلخو ترمتخا .ةموثرج لوا نا 00

 تفدهتسا ابنال اقح .ةموثرج رطخا يهو . يلخادلا يركسعلا رطخلا يه

 اهدض ذختا كلذل . هد 4 نيتنسلا:ةمزا لالخ اهدسافم نع تنهربو قبس دقف : مثارجلا نم

 ةهعو



 نيينوطنالا ةلالس هتطعا يذلا ماظنلل بجوملا ببسلا اهرش يفالت. ناكو : تاطابتحالا نم ديزملا

 . ةمظعلا ىنسو ةامحلا ماود « ابيرقت نرق ةليط

 . شيلا رود نم عاطتسملا دهبج ني داح حتتفلا ةسايس نع « سونايارت لنم « نامورلا ملقا

 نم نيديفتسم اهودمتعاو ةديقعو أدبم « ينبتلاب ةفالخلا نم « صاخ عونب ؛ كاذنيح اوذختاو
 ىلع ريثأتلا ةيغب ردجالا رامتخا كلذ حاتاف , ادالوا اوبحني نا نود اوتام دق ةرطابالا ضعب نا

 1 دونجلا لبق ةداقلا

 هذه ةكاكر رابظا 2« ليروا - كرام ةافو لبق قح « اهسفن ىلع تذخا ثادخالا نا ريغ

 دبع يجراخلا ودعلا ةردابم تدادج « سلا ىلع امور ممصت نم مغرلا ىلعف . تاطاتحالا

 سويساك ديفوا مادقا نهربف . ةيقيقحلا هتوقب هروعش شيجلل تداعا يتلا ىربكلا بورحلا
 ىلا ةطلسلا لاقتنا ريخا ىمقو ةبرجتلا نيضرعم اولاز ام ةداقلا نا ةطلسلا باصتغا ىلع
 ةرم ًالعف تزربا دقو «زرمت نا ةثارولا نأش نم ناك :ماهيا نم ينبتلا ماظن يف ام ىلع سودوموك

 . تارماؤملا ةفاك « رخآ لما يا عطق دعب « مدض تزاج نيريدج ريغ ةرطابا « ىرخا

 رابتخا قح « ١57 ةنسلا ذنم « دونجلا ىلا داعا دق سودوموك لايتغا ناف اذكهو

 ىلا« امور يف مهدوجو لعفب زكرم ريش يف مهو اوس ال « سرحلا لاجر عرساف . روطاربمالا
 رادج يلتعي يذلا كاذ امهنيب نوراتخم : نيعماط نين ةينلع ةديازم يف « روطاربمالا بقل مضو

 رود ءاج مث . دخاولا يدنجلل مرد ٠٠٠٠ لداعي ام يا « ءاطع' مظعاب مهدعيو مركسعم
 ةمصاعلا وحن هجتتو ىرخالا اهادحا براحت مث ًاروطاربما اهدئاق نلعت يتلإ تايالولا شوبج
 مظنتب ًاريشب هراصتتا ادبو ىلوالا ةارابملا نم ًارصتنم سوريواس سوميتبس جرخ . اهيف هضرفل
 دعب ةنس نيرشعو عبرا « انايحا تابوعصلا ضعبب « هتلالس تمادو « هؤانبا هفلخف . ليقتسملا
 ةيرككسملا ىضوفلا نم نرق فصن ةحتاف ناك معو ةئسلا يف «هئايسنا رخآ لابتغانكلو .هتافو
 ناو <« ىصحي نا نم رثكا ءالؤه ددعف . ةرطابالا نم أريبك اددع تلزعو همف شومجلا تبّصن
 ةبو رضملا دوقنلا ضعب الواو : مهضعب ركذ ىلع تأت مل مءاصحا تلواح يتلا ةببدالا رداصملا
 .تاوئس عضب مهبصنميف اورمتسا نبذلا ةرطابالا يرمعل نوردانف . مهضعب دوجو انلبجل « ب
 «هدلاو عم كارتشالاب عبس اهنم «ةنس ١6 ةدمل امور يف أر آربما هبفرتعا يذلا سونايلاغ ناو
 مهدعسأ اما . هل عضخت م : | ةريثك ملاقأ نكلو ؛ هتيآلو لوطب نير | ةرطابالا ةفاك ىلع ىوفت دق

 2 بيصن نأكو . تاونس تس وأ سمخ آزواجتي مف © سوربو سونايليروا « هدعب أظح
 . مايا ةثالث_ىوس « ًاروطاربما هب ةادانملا دعب « مهدحا شعب لو < طقف رهشا ةعضي ةقحاسلا
 .ةرطايالادحا تام سونايسملكو يدىتح سودوموك ٍذنم . نوكي نا بحي ام ناك دقف مهتوم امأ

 « سوريواس سوميتبس امهدحا « نائثاو ؛ ودعلا تابرضب ًارثأتم رخآو 4 ةسنجا دالد يف أريسا
 نيذلا ءايظعلل « هل ريظن ال هنم لزانتب سونايليروا حمسو ؛ ةببرحلا تايلمملا لالخ ضرمب نيباصم
 اوتام ءانثتسا نود نيقابلا نكلو ؛ ايلاطيا يف مالسب اوتوميو اوشيعي ناب ايلاغو رمدت مهنم داعتسا

 نفل



 مهيسفانم دحا دونج وأ مدونج وأ مهناكرا طابض وا مهيراقا اياحض

 - رداصملا اهرفوت تلات اريسفتلا بيترتو عمج لواحن نيح هبتي هسفن لقعلاو لكي ركفلا نا

 يف ًايلاغ نيك احلاو « نيبقاعتملا ةرطإبالا ءالؤه ةوظح لاوزو رامتخال  اهنع ينغتست نأ ثدحيو

 ًادئاقو « دوعولاب وا « ةيروفلا ةيقيقحلا تابطعألاب ايخس اعماط بختنت شوبجلاف . دحاو نآ

 ناك ولا « نابحالا ضعب يف ابيرقت رخآ صخش ياو « رصنلا ىلا اهدوقي ناب ةقثلا اهل يحوي
 « باختنالا يف اهتعرس لثمب لتقت مث . ةرواجملا شوبجلاب ءادتقالاب اهنم ةبغر « ينانا مفادب كلذ

 ةذللا ابسفنل رفوث ىتح « ىوه درج وأ ماظنلا يف ىوصق ةدش وأ « لمأ ةبيخ وأ لشف ببسب

 بلغتلا يف ضعبلا لما اذاف : توللإ محلا يزاوي باختتالاو . فلخلا باختنا يف بسكلاو
 الا نولبقي الو افوخ مهصئارف دعترت رخآلا ضعبلا ناف « ةسيسدلا ماما اوعجارتي مو ردقلا ىلع

 بلغتي نا « تالابتغالا نم ةليوطلا ةلسلسلا هذه يف « ناسا ثدحيو . يروفلا توملا نم ًاصلخت

 « اميرصت رثكا رداصملا نا ولا *رفوت يبف : رفنملا يحرسملا هجولا ىلع ظيلغلا كحضملا هجولا
 . تاعاجلاب ةصاخلا امجولوكبسلاب نيفغشلل اعساو ايسارد القح

 « لاجرلا ءالؤه نا . ةنتفم ريغ ما تناك ةئتفم « نافيزلا هجوأ نع انه فرطلا ضغنل

 نكحلو . نابحالا بلاغ يف ماظنلاب نوديقتي الو مهتوقب نوركسي « مإشنم لعفب نينشوشحملا
 يلي ايف لواحتس ةقيمع ىوق عافدنا نع « حجرن اك « رّبعي يلوالاو بخاصلا مهاجيه تالفنا
 مايقلاب نوضري « هسفن تقولا يقو “ داو ا الخل ا اهديدحت

 هفرعيو . ضيا ودعلا نوبراحي مهنكلو 2« شيجو شيج نيب نوبراحتي مهنا . مهبجاو رهوجي
 فيك « تالا هذه ىلع ةومدنلا تااتا ذه نم ةوديتسا مو اجامل دنع مؤاسؤر

 نسم « فاطملا رخآ يف « شبجلا وهو . ءاوسلا ىلع ةوسقلا يفو يناسنالا مزحلا يف لثملا نوطعي

 ءاصقال تاظحالملا هذه يفكتو . ةيوالا ريفش ىلا اهاصيا يف مهسأ نا دعب ةيروطاربمالا صتلش

 ةليط رارمتسالا اذهب مودي نا « لاح لك ىلع « لقي ال يعامج نونحي ةلئاقلا ةجذاسلا ةيرظنلا:

 . ًابيرقث نرق

 يذلاو ةيقيقحلا هتمبم نعن شبجلا تلوح ىفوف هتعجش يذلا «يربربلا رطخلا نا 20

 ىدترا دق « هونجلا ةدارا نسحن ةماعلا ةمالسلا طبر هديدهت نأل هرودب ابعحش يردإا راخخ

 : هنم ندمتملا ماعلا ىمح دق لوالا يروطاربمالا دهعلا ناك . افيخ ًاريطخ اعباط ةقئاف ةعرسب
 ابيف تزرب ةردان ًعطاقن بقارو قاوطو « ظقشب دودحلا سرحو « تاوزغلا هحو يف فقوف

 نا ثيل ام هنكلو . ايبسن ءىداه يربرب ماع ىلع ًاقبطنم لحلا اذه ءاجف . يلخاد قاقشلا رداو
 كرام دبع ذنم « ةفينع تارايت « ىرخا ةرم «ملاعلا اذه زبت تذخا نيح هتبلاعف مدع تيثأ
 « مفتام يف « مفت تاعاج ضعبل بونادلا طخ قارتخا حتا « ١54 ةنسلا يفف : ليروا
 فراكف . ايتينيف ةقطنم غولبو بلألا لابج زايتجا « نييدرابمولو نيشاموكرامو نييداوك

 ماا



 : يدق عمتجم هفرع نمأ تبثأو نتمأ ةيابن « ةيئوعرفلا رصم دوبع ضعب انينثتسا امذا « كلذ
 . ينامورلا ماعلا ةراضح « نينرق ةليط « هلظ يف تحتفت يذلا « ينامورلا مالسلا د ةياهن

 اهيراحص وا اهلابج لالتحا نأل دبعلا كاذ ىتح دصق نع تلههأ «ةريغص بوعش دعاس دتشا
 نمم نيئاتسملا ضعب جاتهاو عمجت اهسفت ةيروطاربمالا لخاد يفو . ةدئافلا ليلق نمثلا ظهاب ادب
 نمم ءاسؤيلا نييفيرلا ضعبو < مهيلع اهضرف ةرادالا تدارا يتلا ةيماظنلا ةايحلا مبلهاك تلقثأ
 «سوريواس سوميتبس ىلاةطلسلا تدنسا يتلا ةيلهألا بورحلا ناباو .ندملا ةمظعلجأل مهب يحض
 ءايلاغ يف هلامآ قيقحت ةيغب هدونج لضفأب هتناعتساو عزانتلا يف ايناتيرب شيج دئاق كارتشا قلخ
 موكاروبيا يف سوريواس سوميتبس يفوتو ؛روفلا ىلع هلالغتسا ىلا نويلامشلا نويلبجلا عرسأ اعضو

 ريتعاف : مماح لكشب نينوطنا روس ةداعتسا يف حجنت مل ةلمح ءانثا (1:071) 15 طابت ةمالتتا

 اذه لثم ىدتراو . سونايرده روس ظافتحالا اوعاطتسا اذا ءادعس مهسفنا نرامورلا
 نيب تالصاوملا طوطخ ةاصعلا ةرياربلا عطق ثيح ضيا ايقيرفا يف روطتلا ةعرسلا نم عباطلا
 امو . ةينابسالا ءىطاوشلا ىلع ىتح ةيرحي تاوزغب اورماغو فيرلا لابج ةزاومب نيتيناتيروملا
 لاسبج وّيروزياو « لوالا لالشلا ةيلاع دنع ابلعلا رصم اودده نأ كلذك نوسبلبلا ثبل
 . ةيبونجلا ىرغصلا ايسآ «سوروط

 يف ةنماعلا ةديدجلا راطخألل ةبسنلاب اه نأش ال تاشوانم ىوس سيل انركذ ام نكلو
 . ةبناث ةبج نم نيرهنلا نيب.ام دالبو نارياو « ةبج نم ةيقرشلاو ىطسولا ابوروا

 «ةضماغو ةعساو تاكرحت يهو « بوعشلا ضعب تاكرحت تذخأ دقف

 هذه ردصم نأ نظلا ىلع بلغيو . ةعساشلا ةيبوروالا لوهسلا قلقت
 تاحوزن وه «ثلاثلا نرقلايف «اهثعب امناليضفتلاب ودبي لب4دعب ىطسولااسآ نكي /ثتاكرحتلا
 .فوزأ رحبو «نودلا رهن قتح ًابونج 00/8 طوقلاب تضفاف « قيطلبلا رحب لحاوس نم تقلطنا
 « اضيا ًازجاعو « ينامورلا ملاعلا تاورثب ًاعماط < برغلا يف هعمجت لعفب « ينامرجلا ملاعلا ىلغف
 طبترملا براحلا لثم وه ساق ىلعا لثم اهضبنتسي بوعش ةيذغت نع « اهرائتسا ءيسا ضرا يف
 . برحلا ليبس يف الا مظنتلاب :لبقت الو اعوط ريتخا سيئرل اماستقإ

 تثدحو .ةديدج ىرخا تزربو ةميدق تابموق تلاز دقف . ثدح يذلا لعافتلا لبجن نحن
 هرربي رعذب « ةيروطاربمالا ناكس معتو .يضاملا يف ًادج ةعيضو تناك بوعش ةحلصمل تاراهصنا
 « نوسكاسلا : ءىث ابكبني الو امادهي ال بوعشل ةديدج ءامسا ةفرعم « ريربت ايا رابتخالا
 يلفسلا نيرلا رب فافض نونطوتسملا 2:ع»ممو كنرفلاو ؛ بلإلا رهن بصم راوج نونطوتسملا
 دقو ©« يولعلا بونادلاو يولعلا نيرلا فافض نوئطوتسملا 8 نامالألاو ؛ طسوالاو
 لوط ىلع « نيمجيزايإلا تامراسلاو براكلا جاتها انيب « لادنافلاو دنوغر وبلا مامالا ىلإ مهب عفد
 . 26,بامو لوريفلاو طوقلا مكرح نا دعب « ابسآ دودحو بونادلا رهن

 هس

 ةيقرشلاو ىطسولا ابوروا



 توم ْذنم ؛ دودحلا لخاد ىتح « ابيرقت رارمتسابو « ناكم لك يف نمألا لمح كاذ ذا لتخا

 ءىطاوش ىلعو « شناملا رحب يف ىتح « ةنصرقلا لامعأب نوسكاسلا ماقف ,سوريواس سوميقبس
 مو ايلاطيا نامالألا لخدو . ايئاسسا ىتح اولصوو ابلاغ كان رفلا] زاتجا نا ثدحو . طبحلا
 نانويلاو ايسيومو ةرات ايقارت وزغ ةيغب بونادلا رهن ًاراركت طوقلا زاتجاو . ايفا يف الا اومزهي

0-١ 

 م ياو

 2 ورا 5 م
 يل" 2

 2 .”هقرلم © 1 >4 ا
 ل

 يا

 يرالللا "ل

 8 د
0153-0 

 م للا

 عبارلا نرقلا يف امور ١١ لكشلا
 ١م تغلي دق سطسغرا ةئيدم ةحاسم نا لاح يف « ًاراتكه ١ ؟*0؟,ه ةحاسب سونايليروا روس لاحا

 -ه ؛ سونايسيلكريد تامامح  ؛ ؛ نيطئطسق تامامح «  ؛ نوزلا - ؟ ؛ سونايرده ميرف - ١ , ًاراتكم
 ؛ (سوياسيلوك) سوئايفالف حرسم م ؛ سونايارت تامامح ا ؛ ةيروطاربما ةماع تاحاس . + ؛ سرحلا ركسعم

 , الكارك تامامح ٠١ ؛ تابرعلا قابس نادبم - ة

 رحيو ةرمرم رحيو روفسوملا يف ًاداسف اوثاعو اضيا دوسالا رحبلا وحن اوعفدناو . ىرخاا ةرات

 , مهتمواق انيثا نككلو«يينولاست اورصاحو سسفا اولتحاف : ةيلحاسلا قطانملا اوبهتو هسفن هجيا

 ال ابلاغ لجا . مهتمواقم يف مهفتح اوقال وا دهجلا نم ًاديزم نوريثك ةرطابأ لذب اثبع
 : وققح ام  اًئاد سوبيرام نمز نكلو « ةدسجملا باقلالا اولمحو شوبجلا نيب كراعملا ىف رصنلا |

 « ةرم نم شكا بحوت دقو ٠ ىلو دق « نيننامرجلا ءانفا امور ةعاطتساب ناك نيح 4« رصمقو

 اهتيروطاربمار امور - ”غ هسة



 ةضيرف ءاقل ءودهملاب لطاب دعوبو لاملاب باحسنالا ءارشو قوقحلا ضعب نع ىلختلا دبعلا كاذ لنم

 ةلماعلا دبلا نا ثيح نمف : لوالا يروطاربمالا دبعلا ا بلثم ىطعأ ةقيرط تلمع مث , ةيولس

 ةينامورلا يضارالا يف ةرباربلا مقا « برحلا اهحاتجت يتلا قطانملا يف ةردان حبصت ةيعارزلا

 .مهشيجةيوقت ةبغب ةروجأم ةيدنجأ ارم زةرطابالا ضعب مدختساو .ايبسن فوطع,ماظنل اوعضخأو

 « فايرألا ترفقاف « سونايسيلكو يد ىتح ةفصاعلا ترمتسا . اليف دج ل كلذ لك نككلو
 تطيحأو :اهميمرت ىلا وأ اهئانب ىلا تعرسأ ةنّصحم راوسا لخاد لازعنالا ىلا ندملا ترطضاو

 سطسغوا اهمض يتلا يحاوضلا ضعب نع ةيلختم « راوسألاب « سونايليروا ادبع يف « اهسفن امور
 ضعب' داع نيحو . ةقباس ةيلبأ ىلا راوسألا ناكم ديدحت يف ةدئتسمو « يرادالا اهممظنت ىلا

 ملاقأ تيلخأ دقف : ةسومام ةيميلقا تايحضت نمثلا ناك « ثلاثلا نرقلا رخاوا يف « ءودهلا
 مث نم ةيروطاربمالا نع عافدلا عجارتو . ايئاهن ايساد تيلخا اك « ةلودلا كالمأب ةقحلملا دودحلا
 لمأ ريغ ىلع « ىلجا نا ىلوالا ةرملل ثدحف : سطسغوا هرّدكر ثيح « بؤئادلاو نيرلا ىلا

 .: . لالتحالا ةخسبار ضارا نع « ةدوعلاب

 رطضت م ول « ىدجأ ةمواقم ةيروطاربمالا يدبت نأ نكمملا نم ناك امبر

 لالخ « طق رماغت ل يهو : بمصر "ودع ةمواقم ىلا هسفن تقولا يف

 تناك اهنأل دحاو نآ يف ىربك بورح ةدع ضو يف « نيلوالا نينرقلا

 .كلذ ىلع ةمخرم نآلا ذنم يه اهو .بورحلا هذه اهضرفت يتلا شوبجلا دّبعت نع اهزجعب ةملاع

 نش ىلع رداق « سجس راج : ةيترافلا ةكلمملا « دبعلا كلذ ىتح « تارفلا ىلع اهودع ناك

 ليلق هنككلو « هناسرف بره اهبف لبسي تاولف يف هب قاحللا بعصي ”ودعو « ةئيرجلا تاراغلا

 ابنع عافقدلا اهسفن ىلع امور تذخأ يتلا ةيناتويلا ةراضحلل يدئاقعلا ءادعلاو موجحلا يف دانعلا

 ةيدنجألا ةسيسدلل امهرفوي يتلا تالوهسلا لعفب اصوصخ « فيعض ممخو « قطانملا هذه يف
 سوميتيس هيلع زرحأ دقو . فارشألا رابكو ةيكلملا ةلئاعلا ءارما حومجو « هتزبجأ يخارت

 نيب ام ةيالو كلذ باقعا يف لتحاو « ةيودم تاراصتنا « مظع يركسع دهج دعب « سوريواس

 ف .

 ثريئاساسلا سرفلا

 . ةلجدو تارفلا فطعنم نيب ةطسبنملا دالبلا فصن براقب ام يأ « نيرهنلا

 يذلا ةوظحلا لاوز لغتسي « يموق رابت زرب دقف . ريصق نمزب كلذ دعب عضولا لادبت
 ديفح هنا يعدي يسراف ليبن درت دئاسيو « مئازلا هذه لعفب ةيساسرالا ةلالسلا هتقحتسا
 اهلحت تلحو دوجولا نم ةيقرافلا ةكلمملا تلاز : 77 ةنسلا يف الماك حاجنلا ءاج . نيينيمحالا
 سويراد ةيروطاربما ةداعتسايف ةريخالا هذه تعمطف .ةيناساسلا ةلالسلا ةدايقب ةيسرافلا ةكلمملا

 ةكلمملا نككلو . هبلإ وبصت ام غلبت نل اا لجا . طسوتملا ىتح ناتسناففالا نم « لوالا
 فارشألا مغرا « ةيقيقح ةيرصح ىلا تأجل . اهتقباس نم ديعب دح ىلا ةوق مظعا ةديدجلا

 تدمتعا يتلا ةيدزاملا ةنايدلا نا كلذ ىلا فضأ . كلملا دراوم تدادزاو صالخالا ىلع اببجومب

 يمسر مظنتب سوجلا تونهك عتمو . اهنايكو اهماوق ةينطولا حورال ترفو دق بصعتم بلصتب

 كون



 يه ةراضح تاذب ةدحتم مث نم ةيكلملا تدغو . ًالّمف ًادضع ةيكللل مدقف « تازامتمابو

 : . ةيطسوتملا ةرابضحلل دودللا ودعلا

 تامجهل نيربنلا نيب ام دالب تضرعت دقف . لدبتلا ةروطخ اوكردا نا نامورلا ثبلي م

 تارفلا زيتجاو ؛ لوا ةمواقملا نييساسرالا دحأ عاطتسا ثيح اينيمرا تعضخاو ؛ ةرركتم

 ايقودايقو انكملبك رود ءاجو . ةيكاطنا اهتصاع تطقسو « ايروس تيزغو « ة"رم نم رثكا

 رسأو راسكتا : ةردانلا ءاركنلا ةميزهلا « 756 ةنسلا يف « ثثدح نيح ريشا (وجووممعم

 « كولملاكلم ددي ىلع «سونايلاغ هنبا عم كارتشالاب تاونس عبس ذنم روطاربمالا « سونايريلاف

 لل ةمخض ةئتان شوقن دادعاب ريخالا اذه رمأف . ( نييناربالا روبهاش ) لوالا روباس

 ديلقتلا يوريو . مالا يف سونايريلاف فوتو . رفاظلا مامأ ايئاج « ًارغاصتم روطاربمالا

 تقلعو«رمحالا نوللاب تغجصو نيتلاب تْئْشح هتثج نا «اديدش [دقح هبلع دقح ىذلا « يحسملا

 دباعمديشت مل ةيدزاملا نأل «ةيحانلا هذهب قلعتي ايف هلقأ «ةلوبقم ريغ ةياورلا نا ريغ :دباعملا دحايف

 نكمنت و «قرششلا يفديعبلا اهّيود ةينامورلا ةثراكلل ناك دقف «رمالا نم نكي امهمو . ةيقيقح

 . شرعلا ىلع سونايسيلك ويد سولج لبق الإ نيربنلا نيب ام دالب ةداعتسا نم ةيروطاربمالا

 اذه اهسفن ىلع تقلطا يتلا ةموكحلا ىرحالاب وأ « ةيزكرملا ةموكحلا نا

 ةديدعلا باعصلا ابتبجاوم لعفب <« تزحع دق « امور ةديس اهنال « مسالا

 رطخلا هجو يف فوقولا نع « اهتلش يتلا ةرمتسملا ةيركسعلا تابالقنالا لعفبو « ةريطخلاو

 فعضف .ىضوفلا لماوع نم اديدج آلماع مث نم اهزجع ناك . ناكم لك يف ادبا لثاملا يجراخلا

 ةيغبايبسن ةبزاللا ماهملا ردقي دحاو لوؤسم دي ىلع اهنع عافدلل يرورشلا ةيروطاريمالا نماضت

 , كاجرلاب اهريغل ةدعاسملا مدقت قطانملاو شويجلا ضعب تّلمو .ءاهيلع دراوملا عيزوت فييكت

  «مدبلا يف ةراسج نوتوافتم نوبلحم ءامعز زربو .ةبجلك نم راطخالا اهب تقدح |انمب «بئارضلاو

 فرتعملا روطاربمالا اهب ىنمي يتلا مئازهلاو ناكسلل اهنودؤي يتلا تامدخلا راثتساب ررحتلا مهيرغي

 لالقتسا يفو ينانالا عافدلا تتفت يف ةيروطاربمالا مسج ىلا ماسقنالا بدف .ناكم ريغ يف هتطلس

 . اهرمآل ةكودتملا ةيرئادلا ملاقالا

 ةاتاؤمو بابسالا ةّوق لعفب ًازورب دشأ نكي مل ماسقنالا اذه نا ةشهدلا ىلا وعدي امو

 ام اذا « هيف زرب يذلا قيضلا قاطنلا ناف . ةعرسب قاقشنالا اذه ريوطت اهنأش.نم ىتلا فورظلا

 يروطاربمالا دبعلا هب ماقيذلا ماحتلالا لمع ةيلاعف ىلع ليلدل «ةينامورلا يضارالا عاستاب نروق

 ةدحو قباسلا يف ققح دق ينامورلا ملاعلا نوكي نا بحي « ةمزالا هذه لثم ةمواقملو . لوالا

 ماصقنا امبود زاتجا دق وهف . نيع دعب ًارثأ نآلا تحبصأ يتلا ةيداملا ةدحولا نع ةلقتسم ةيبدأ

 تناك ةفصاعلا نكلو . صاخلا اهعباطب يروبجلا دبعلا رخآآ تعبط يتلا ةيلهألا بورخلا ةلحرم

 ثلاثلا رقلا ةياهن دنعف . ةيدجلا ةيجنراخلا تامجهلا الو ةيركسعلا ىضوفلا اهسيالت لو انمز رصقأ

 .ةراضحلا ةدحو طالم هملأو حتفلاهدجوا ءازجالا ددعتم بكرم ةئاتم ريدقت اقح اننكميتاذلاب

 ماسقنالا راطشأ

 هلا



 يميلقا ساسا ىلع اتماق نينللا نيتماهللا نيتلودلا نا وه هابتنالا تفلي ام نا كلذ ىلا فضأ
 . ةيقيقح ةيلاصفنا تالواحمب اموقت ل يضرع ريغ ًارود اتيعلو تقولا ضعب اًممادو عساو

 < سوكيرتيت مث سوموتسوب اهكمح يتلا كلت ىلع « نيبلاغلا ةيروطاربما » مسا ةداع قلطي

 رثكصأ هركع مالس وج يف « نرقلا نم يناثلا فصنلا لئاوا يف « ًاييرقت ةئس رشع ةسخ لالخ

 اينابسا ىلاو « ايناطيرب ىلا دنت اهنا عم « ينرمعل « اهيلع مسالا قبطنيو . ريطخ ثداح نم
 يتلا ىوقلا سركتت يبف . ايلاطيا نع لصفنت م يتلا ةينوبرانلا ايلاغ لمشت ال اهنا عمو « انقؤم

 نكلو .بلآلا لابجو نورلا رهن زايتجاب ةيلابم ريغ يلاغلا لحاسلاونيرلا طخ نع عافدلل اهعمجت
 اهدايسأ يف ةيتلكلا ةيموقلل رثأ يأ نع ثحبلا لاححلا نمو « ةينامور ىقبت ةيروطاربمالا هذه

 ريطاسالا مهدوقن ىلع نونوديو ةيديلقتلا ةيروطاربمالا باقلألا نولمحيو لصانقلا نونيعي نيذلا

 . امور ةيلزأب ةلئاقلا

 « ةيروس ةيبرع ةحاو راوج يف تماق ىتلا كلت يبف ةهبشلا ريثت دق ىتلا ىرخلالا ةلودلا اما
 ةعبات لوالا نرقلا يف تناكو . لفاوقلا ةرامت لضفب اهتورث تعمج . اريباب وا « ةيماسلا رمدت
 تدغ ىتح نمزلا عم روطت ماظنب سونايرده اهيلع معنا مث « اهتاكتم ىلا تمض مث ةيروطاربمالل

 نع عافدلل نيرطضملا راجتلا نم ةيطارقوتسرا دارفا نيب ابخوبش سلجم راتخت تناكو . ةرمعتسم
 ثدحا ثلاثلا نرقلا يفو . ةينامورلا ةينطاوملا ىتح ىلا نيماطلاو « ءارحصلا ةازغ دض ,بلفاوق
 اذمه عيجشتب ًادج ءادعس ةرطابالا ناكف . ةبكلملا وحن ًاروطت بيرقلا يسرافلا رطخلا اهيف
 ابمادختسا ىلا اوعرسا ةيركسعبهاوم ةريبكلا تالئاعلا ىدحا ءامحز يف اوفشتكا مهنأل روطتلا
 -سكحاعم موجب. حاحنب ةئيذا ماق عقاولا يفو , رسالا يف هطوقسو سونايريلاف ةيزه ةادغ ايس ال

 ,ا/١ ةنسلا يفو . ضومغلا ضب ىلع ةينامور باقلآب يظحو يلملا بقللا قحتساف : روباس ىلع
 تلمحف « ةيوست لك ةلاحتسا اهل تحضتا نا دعب « ةعبطقلا ىلع ابيونز هتلمرا ثممس « ًاريخا

 _قفرشلا ىلع كاذنآ رمدت ترطيسف_ . همساب ممت تناك يذلا اهنبا هتلّمحو يروطاربمالا بقللا
 اهتينبأ دميشت تقأ يتلا ةنيدملا هذه يف . رصمو ىرغصلا اسآ مظعمو ايروس ىلع يأ ينامورلا

 «دحاو نآ يف ةيماسو ةينيله « ةفلتخم ةراضح دبعلا كاذ يف ترهدزا « ءارحصلا بلق يف ةمخفلا

 توميسيذلا «ايبونز ةناطب يف سونيجنوا ببطخلاوفوسلبفلا دوجولضفب ةيركفلا ةاسحلاب ةلّمحو

 « ودبي ام ىلع « همّجش:يذلا ةينيدلا ءارآلا ديحوت بهذم ىلع ةفطاعو « ينامورلا عمقلا ةيحض
 .ةقطرحلا مرحب اريخا هيلع مح يذلا يطازوماسلا سلوب« ةيكاطنانارطم «يناثلا ةكلملا راشتسم
 هوجولا كلت دحا « ايبونز تدوار يتلا مالحالا رس فشك اموي عيطتسيم يذلا اذ نمف
 ةدوقفملا رهاوجلا » رارغ ىلع « ةبجعملا تاليحلا رحست يتلاو هبارسب قرشا اهطيحي.يتلا ةيئاسنلا
 ةبقتلاو ةريبشلا ةككلملا » ىلع ينامورلا عباطلا ةّوق رابظال « يفككي نكلو ؟ « ةميدقلا رمدت يف

 خيراتلا » يف ءاج ال ًاقافو « رظنلا تفلن نا  ةلزابم ةلثمثك اهبهاوم ىلع وأ «  يابازتاب اسمتبس

 ةذوخلا ةرمتعم نينامورلا ةرطابالا ةقيرط ىلع ريهاجلا يف بطخت تناك اهنا ىلا « يطسوغرالا

 كيل



 نا تدارأف » ءاهبلكتت نأ نود ةينيتاللا ةغللا مهفت تناك اهناو « يناوجرالا فطعملا ةيدترمو

 « اذه ىلا فضا . « لقالا ىلع أردان وا « ةبوعصب ةينانويلا اوفكت مهنا ىتح « اهؤانبا اههلعتي

 لقتنا يتلا سوريواس ةلالس اهب ينعا « اهتالالس ىدحا امورل م"دق دق ناك قرشلا نا ةبناث ةبج نم

 ةليط . هبلع ىوتسا يذلا ةيروطاربمالا مح يلا صمح هلإ تونبك نم لاياغاليا « ائاضعا دحا

 . تاوئس عبرا

 رمدت ىلع هراصتنا دعب « سونايليروا « ةدحولا ددجم نا فيك ءيشلا ضعب مث نم كردن

 اييونز هرصن بكوم يف كرشا نا دعبو « نيدلاغلا ةيروطاربما شيج دئاق ءاصقاو اهسيرختو

 ىرنس يتلا ةيرمدتلا « « روبيت » فصاقم دحا يف « نكسا « ءاوسلا ىلع اههءانبأو سوكيرتمتو

 . اشيا ةرادالا ىلاو خويشلا سلجم ىلا "يلاغلا داعأو < لماك نرق رورم دعب امور يف اهدافحا
 ماما « باسح لك دعب « نيكلملا نيذه لمع ةدئاف نأب هروعش نع « حجرالا ىلع « محلا اذه "ميو

 . ةينامورلا ةمضقلل هرارضا تقاف « ةيزكرملا ةطلسلا نهو

 نم هقحتست ام ةيركسعلاو ةيسايسلا لالخلا هذه ءامدقلا نوخرؤملا راعا
 يف بير نم سيلو . ةالابماللا فقوم رصاعم خرؤم اهنم فقي لو . ةيمهأ

 تناك اذاو . ةيداصتقالا اهتاساكعنا لالش نم اهب تثرثأت دق ريهاجلا نا

 اهناكسو ةيروطاربمالا ةاصح كاذنمح. تلزن يتلا هلبلبلا ناف « لسقلا اذه نم ةحضاو اهتملوؤسم

 لكشي ثلاثلا نرقلا يف يداصتقالا للخلاف .ديعب دح- ىلا اعاستا مظعا وه عومج يف لخدت ةيداملا
 . هرهاظم ضعب يف ةدجلا عباطو هلومثو هتروطخ لعفب ةيهالا ةردان ةرهاظ

 « ةروطخ ةمزالا داز يذلا يدقنلا مخضتلا ةرهاظ ىلع دادش ام اذا هرذع مولا خرؤنلل

 «بسحف دارطاب ديازتملا هروطت عبتت نكمي مخضت لواسيل وهو .ًاضيا ًارمتسم اثعب يه هتثعبف
 ناف « هرهوجو هبابسأ ليلحت هاياحض عطتست م اذاو . ةيرشبلا هتفرع مخضت لوا اضن

 . ًادج ةيساق تناك هتبقاع

 «لوألا يروطاربمالا دبعلانال دهعلا يدق عئاقولا هذه أشنمو .ةيدقن عئاقوب ًادج اركاب رطخلا زرب
 سوريواس سويتبس ذنمن . مات رارقتسا ىلع ةظفاحلا عطتسي مل « ةيضفلا عطقلل دوعي ايف ايس ال
 ةذخا ةيريمالا تادراولا تناك انس رارمتساب تدازف . تاقفنلا ةدايز ىلا يركسملا دوبجلا ىدا

 مخضتلا ريرقت ىلا « تارداصملا نم مغرلا ىلع « زجعلا دسل « ةجاحلا تحلا دقو . صقانتلاب
 مجانملا يف جاتنالا ضافخنا دعب ايف همتح يذلا ةبكرملا نداعملا تالدعم داسفاب يأ يئادبلا هلكشب

 . ةيروطاربمالا يقاب نع « مجانملاب تايالولا ىنغآ يهو « ةيبرغلا تايالولا عطق يذلا لاصفنالا مث ٠
 . ةثراكلا روطتلا اذه ةردابم « هفلخو سوريواس سومتيس نبا « "الكرك ىلا رداصملا وزعتو
 هدلاو دبع ذنمف ؛ ةبفخلا :ريبادتلا نم ًالدب « ةممسر تارارق ذاختا ىلع « مجرن اك « رصتقا هلعلو

 / ١١ صقنا دق "الكرك ناف « رمالا نم نكي اههو . ثلثلا لدعمب يفغلا رانيدلا رابع ضفخن|

 لرالا يدقنلا مخضتلا

 خيراتلا يف

 ما



 ثبل ام يذلا ١" « سوناينوطنا » لا « ةديدج ةيضف ةعطق ثدحاو « سويروا » كا نزو نم
 / 5٠ هرايع ضفخ دقف : مدقلا رانيدلا لحم ةيئاهن ةروصب ًاريخا لحو ةريبك تايكب برضو

 أدب دقو . ةمدق هفعضو « للقب تامارغ ةسمخ نم رثكا يا « انزو هفعض ناكو رانيدلل ةسنلاب

 اما . صاخ عونب 75٠ ةنسلا ذنم ًاقئاف ادايدزا ةعرسلا هذه تدادزا مث ةعرسلا ضعبب داسفالا
 ضفخناو . ًادج نزولا توافتمو يلق ناك ابنم برض ام"نكلو « دسفي ملف ةيبهذلا عطقلا رابع

 :دح دنع هزامرع ضافخنا فقوتي مو ًابيزقت تامارغ ةثالث قح « سرناينوطنالا » نزو

 سريدولك مساب وأ سونايلاغ مساب ةبورسملا دوقنلا عطق ضعب يف / ١ لا زواجتي ال ةضفلا رصنمف

 ريدصقلاو نيصراخلاب هنع ةضاعتسالا ىلا اوبحتا دقق نمثلا يلاغ هسفن ساحنلا ناكاملو . يناثلا
 , صاصرلاو

 دق راعسالا عافترا ناو امس ال «ةموعزملا ةيضفلا عطقلا هذه تارادصا تددعت « كلذل ةجبتن

 ةجاح ناك « هتطلس ةعقر تقاض امهم « ٍبيدج روطارسما لك ناو ديدستلا لئاسو ةفعامضم ضرف
 ةباقرلا لعج امم « اريبك (عافترا ةيدقنلا عناصملا ددع عفتراف . دراَوملا نيمأت ةبغب دوقنلا كس ىلا
 «فشتكت لازت الو «تفشنكا دقو .تاسالتخالا نم ريثكلا ماما لاجلا حسفاو ًابعص ًارفا اهيلع

 نسحتت لو . امزاجنا يف ةعرسلا نع اهبوبع مت.يتلا هذه ثلاثلا نرقلا عطق نم فولالا تاثم
 ةروث عمت ىلا « ةيناث ةبج نم « رطضا يذلا سرنايليروا دبع يف الا نسحتلا ضعب ةيلاملا ةسايسلا
 20د يو وو كك .ايلاغو رمدت ةداعتسا دعبنيمثلان دعملا هل رفوت يذلاو « مهعناصملفقا نيح امور يف دؤقنلا يبراض

 مل ام نا ريغ : دحا اهبرغتسي ال يتلا هجئاتنو مخضتلا « ةنس نيعبرا نم « رصاعملا ماعلا فلا
 . لزعاو رغ عمتجم ىلع هلقثب ءان دق هيلع بلغتلا ىلا ةكحلا ةينقتلا لصوتت

 ةديج+لا ةيدقلا مطقلا ءافتخا ىلا ىدا دق ةديدجلا ةيدقنلا عطقلا رامعو نزو ضافخنا نا يبهدب

 زونكلا هذه تلمها « نمالا لتخا امدنعو . دارفالا اهنزخ وا رهصلل تاطلسلا اهتعمج يتلا

 « مويلا مظنت يتلا تافنشتكملا ةطيرخ ةدعاستو : اهبسدكم ةافو دعب ا بئباخم يف ةسدكملا

 ةداعتسا ىلع « ادبع عطقلا ثدحا ةطساوب بيرقتلا ىلع اهنيبعت نكمي يتلا «اهرمط خيراوتو

 .80مةنسلاو 8/هةنسلا نيب ام ايلاغ يف4مهنم نامالآلاو كنرفلا ايس ال «ةازغلا رمز لقنت خيرات
 دبع يف عافترالا اذه أدب . ةعرسب راعسالا عافترا ىلا ىضفا دق مخضتلا نا ًاضيا يبيدب

 دقضيضحلا ىلا دقنلا طوبه نكلو .ماعلا جاتنالا ضافخنا اهمهأىرخا بابسا هتضرف دقو «ركيم
 دق سوربواس سوميتبس نا لاقي يتلا ةحبصنلا ترسف ام ابلاغ . اضيرع اماهسا كلذ يف مهسا
 ةدايز ةبسن ةيغب - « نيقابلا نم اورخساو دونجلا اونغا » - ايقرح ًاريسفت هدالوا ىلا اهادسا
 يفابتا ريغ . ابققح يذلا وه الكرك نا لاح يف « هيلا « فصنلا لدعب « يركسعلا رجالا

 كرامد» ايمسر الكرك يعد دقو «نييئوطنالا ةلالسب * يروص نبتب « سوريوام سوميتبم طبترا )١(
 , نيراتيد ىراس دق « سويناينوطنالا » نوكي نا ءاملعلا ضعب ركتير .  « نينوطنا ليردا

 هاا



 ةميقلا ةداعا تناك اهنم ةياغلا ىرا نظلا ىلع بلغيو « دقنلا ضافخنا نع ضوعت ال داكت عقاولا

 يف يهو « ةيرصملا تايدربلا انل رفوتو . رارمتساب راعسالا تعفترا مث . مدقلا رجالل ةيئارشلا
 بوبحلا رعس عفترا دقف :ددصلا اذهب تاحاضيا غلبا « يجاللا دبعلا يف اهنم رثكا ينامورلا دبعلا

 هردصا يذلا ىلعالا دل موسرمب ملستلا لبقو , 754 ةئسلاو ؟هه ةنسلا نيب افعض نيرشع

 ضعب تعزوف . عا.فترالا اذهب قاحللا اثبع تابهلاو روجالا ةدايز تلواح 4 سونايسيلكو يد

 نيفظوملاو دونجلا روجا ديدستب ةجاحلا تحلا مث . انكم رما اهبرض نوكيي نيح ةيبهذلا مطقلا

 يوذل رفوت مل ليحلا هذهنم ةلبح ةيا نا جاتئتسالا ىلع انلمحت ةرصاعملا تارابتخالا نككلو . انبع

 . تباثلا دقنلا لداعي ام حلاصملا

 ًاثبع . ةئتاذلا هتميق ضافخناو دقنلا مخضت تقفار دق ةيدقنلا تايراضملا نا'[ضيأ يب.يدبو

 رعسلاىلع ةظفاحملاو ءادوسلا قوسلا يف دقنلا ةراحت ةبقاعمو ًارسق اهرابت فاقيا تاطلسلا تاواح

 دقف ؟ ةوقلا هذه لثم ىلع رايت دض « اذه ىضوفلا دبع يف « هلمع ةلودلا عيطتست اذامو . يمسرلا
 دقنلا انامحا تضفر دق « ًاقشو ًاطابترا ةرادالاب ةطبترملا فراصملا نا « اهسفن رصم يف « ثدح

 نم رثكأب عبت مل يتلا لقالا ىلع ةريغصلا ةيزنوربلا عطقلا ىلع سانلا تفاهتو . يروطاربمالا

 ادغ يذلا رادصالا افقوا اهيرض قحي اظفتحا دق اناك نيذللا ندملاو خوبشلا سلجم نكلو . اهتميق
 «ةقثلا يحوت يتلا ةيدقنلا تامسلا نادقف عم «ةجيقنلا تناكف . ندعملا ةردن ْببسب فالكالا ظهاب

 . ةضياقملا ريغ رخآآ ءيش ىلا زكترت ةيداصتقا ةابحل ةيلوالا سسألا مدهتو لوادتلا دبمحت

 , سور راثتساو كالتما ىلع نورق ذنم ينب ام لك ىلع ىف دق مخضتلا نا ًاريخا يبيدبو
 . يعامج حلاص تاذ ةديدع تاسسؤمو « ىطسولا تاقبطلا راسب :ةلوقنملا لاومالا

 دق « ةريثكلا اهتاساكعناو ثادحالا نم ةدقعم ةجوم يف « يدقنلا مخضتلا ناف « اذكهو
 ال مثاد دعاصتب مث نم هسفن ىلع محو « اهتاقفن هيف تدادزا يذلا تقولا يف ةلودلا دراوم ىشال

 ةلماك تاينحي « ماع رابهنا يف « ضرالا ىلع ىقلأو « عمتجلا بلقو « ىضونلا ىذغو « هل ”دح

 .رشبلا داعسا اهتعاطتساب يتلا ةديحولا ةنيتملا ةراضحلا اهنأب داقتعالا ىلع سانلا جرد ةراضح نم

 يذلا يدقنلا مخضتلا نع ةلقتسم «اهتاذ يف تزرب ةيداصتقالا ةمزالا نكلو

 فنرا نم رثكأ اهجئاتنو اهبابسا ناو . ةرطابالا ىلع ةيلاملا ةقئاضلا هتضرف
 اذاو . اهتروطخ ةدايز يف مهست ةيوناث ابابسا اهجئاتن نوكت ام ابلاغو «دعت

 ةمظعلا ةلملا كباشت ةدهاشم نم انعنم ال كلذ ناف « تاشاصحالا نادقف ةرارمب انه انرعشب ام
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 .:مساقلا ينامورلا ماعلا حاتمت يتلا

 «ةيلهالا بورحلاو « تاوزغلا لعفبو « قباسلا قالخالا روطت لعفب ناكسلا ةفاثك تضفخت ا.

 ضعب يف « صقنلا اذه زربي مل لجا . رورشلا هذه لك بقعت يتلا ةئبوالاو « بلسلا لامعاو

 «سوريواس ةلالس.دبع رخآآ ىتح هنم ثحن يتلا « ايقيرفا نكلو . رخأتم دبع يف الإ « قطانملا
 يي يبسط

 نوعو

 ةيداصتقالا ةمزالا

 ةيعاؤجالا اهيقاوعو



 . "م ةنسلا ف ترجفنا يتلا تايارطضالا نم ءادتبا اضيا هب تنم دق

 « صاخ عونب مجانملاو فايرالا يف هرثا زرب ةطشنلا ةلماعلا دملا ىف ًاصقن ةحئدنلا تناك

 ىضروفلا ةصرف ءابقشألا زهتناف . هيلع ل"وعي جاتنا يف طوبه ىلا ىففأ هنآل ةلماش ةثراك ناكف

 تثاع نا رصمو ايلاغو ايلقص يف ةرم نم رثكأ ثدح دقو : مهل ةدادحلا ةنكمالا نم اوجرخو
 تارداصملا ةلب نيطلا يف تدازو .ًاداسف ةيفيرلا قطانملايف نيبراط ا لاعلاونيحالفلاو نيرافلا رمز

 . ايرورض مدضع نوكي نيح ندملا ناكس تاجاح وا « شوبجلا تاجاح "دس ةيغب ةيشحولا
 . ناكسلا نم ةيلاخلا عاقملا يف « اهيف ةرباربلا نكسأف : ًاصوصخ. دودحلا قطانمب ةئراكلا تلزنف
 رضملا قلقلا تقلخ. رخآآلا ىلع ابنم دحآولا موجهو شوبجلاتالقنتو ةلغوملا تاوزغلا نكلو

 . ةنانيرلا ةقطنملا ىلا اوأجلو ارح اوحن دق الثم امقارت يف نينطوتسملا كنرفلا ضعب ناف :جاتنألاب

 اما.ةيلود ةراجت مايقل ءايلمع «دعب نم لاجم الف .تاعونصملا لوادت فقوت «ًاضيا معأ هجوبو

 ةيصوصللا مامأ اضيا ترقبقتف «ةقطنمو ةقطنمو « ةيالوو ةيالوو « ةنيدمو ةنيدم نيب ةراجتلا

 ماماو « 0 ةرباربلا محن ىرخا راحبو طسوتملا يف ةصرقلاو ربلا يف ىرخا ةّرم

 تفرعف . لماوزلا ددع يف صاقناو لقنلا داوم يف بيرخت نم هعبتتست امو تارداصملا رطخ

 ًانايحا امور لاصتا عطقناو , نامزالا فلاس يف طق اهفرعت مل يتلا كلت ىتح « ةقافلا ناللا

 طاشن للشلا باصأ مث ٠ اهنوم مظعم « ةيداعلا فورظلا يف « اهل نانمؤت نيتللا ايقيرفا وا رص

 . ىلوالا ةجردلا يف ندملا ظاشن وه يذلا ةراجتلاو ةيودبلا ةعانصلا

 يف تذخا دق « لبق نم ةرهدزم تناك يتلا « ةيدلبلا ةايحلا رهاظم ةفاك نا كلذ ىلا فضأ
 تناك يتلا ةيزاوجر وبلا ءاخس صقانت ا؟ « ةيدلبلا بئارضلا ل مخد ضفخناو . طوقسلاو طوهلا

 تانيسحتلا ةيابن كلذ ناكف .اضيا يراقعلا لخدلاو ءاهديدجتب لما نود اهلا ومأس وؤر دفنتست
 ةسغب ًاديرقت 3 راوسالا ىوس كاذن5 نبت لو . ةاماعلا تاقبطلل روجالا رقوتو داصتقالا طشنت يتلا

 . ناكسلا ةايلق تدغ يتلا ةيتكسلا تاعؤمجملا نع عافدلا

 ىبتنا ام «هعزوت توافت ىلع «هدحو يفاملا راهدزالا سيل «بابسالا هذه عمجتب « اذكهو
 يروطاربمالا دبعلا يف يعاتجالا زابجلل ةيرهوجلا رصانعلا وه ضيا لاز ام ناف . لاوزلا ىلا
 يجيردتلا يرشبلا قرلا ماظن ؛ يعارزلا جاتنالاو ىربكلا عيراشمل ةلماعلا دبلا مظنت : لوالا
 ةيداصتقالا ةمزالا ناف كلذ . ةيطسوتملا ةراضحلا ىلعألا لثملا وهو «ندملايف ةيهافرلا لباقي يذلا
 ١ عمتجلا ىلع كاذن[ رطيس يذلا بارطضالل ةسيئرلا .لماوعلا دحا لثث

 بئاصملاو ةليلبلاو لمالا تاس. نم ليسلا اذه ةجيتت تناك

 ذنم روبظلاب تذخا يتلا ةينيدلا ةمزالا ةراثإ ةصاخلا وأ ةماعلا
 . يناثلا نرقلا

 هذه دوعو تدغ دقف . اهلا ةدوعلاب ركفتل نكت ملو « ةيمسرلا تادابعلانع سوفنلا تدعتبا

 هال

 ةينيدلا تابارطضالا
 ىلوالا ةماعلا تادابطضالا



 تاءاهالا ةيدأت يف اهتيرح تاطلسلل . ةيرخسو ءزه عوضوم « ةيككنلا عقاو ماما « تادابعلا

 لك نكلو « ةديدج « ةيهلإ » باقلا 1 ا سل و

 نع ثحبي « اعامج ما ناك ايدرف « رشلا قلق ذخ ما ناك_ايدرف « رشبلا قلق ذخاو . مولا دعب ةلطاب سوقط ىوس سل كلذ

 تادابعلا يف يا « لبق نم اهنع ثحبلاب ماق ثيح اهدجوف . ىرخا تايزعت يف ىرخا تاناض
 ةيامح ىلا ةزخاو ةعزن نع رّبعي يذلا ءارآلا دمحوت بهذم يفو « ةينارصنلا اهمف امب « ةيقرشلا

 ' يف «اضيا تذختا دق ةينيدلا ةلبلبلا نكلو . ةعيبطلا ةقئافلا ىوقلا ةفاع نيب قفوت اهنال مظعا
 . ةدقاحو ةيبلس ًالكشا « ةينارصنلا دض عارصلا

 .ةايحلا هذه لاوها لغتساو ةصاخلا هتقيرطىلع رسف دق«كاذنآ1«يحسسمنم رثكا نايف بيرال
 ىوفلا نا :لاوهالا هذه نع نيلوؤسم ةقشنملا ةثايدلا هذه عابتا لعج ىلا ةرظفلاب نونثولا لامو
 «انايحا «مث نم ثدنحف , نيدحلملا ةراسج نم اماقتنا © ناكسلا مومع نم رأثت <« تناك ايا «ةيهلالا
 بلاطت مل يه اذاو « ةفيشعلا ريبادتلاب ريهاجلا تبلاط نا < قباسلا دهعلا يف ثدح ام رارغ ىلعو
 0000 . اهلا اش للتو ايوصتست اهافايب

 ةيلحلا ثداوحلا قلخ ىلا الا « ابلخدت لاح يف « يضفي ال « عقاولا يف « اهبضغ نا دبب
 فصتا لجا . ًارمتسم نوكي نا نم دعبا « ماعلا ديعصلا ىلع « دابطضالا ناو . اهممسجت وا
 نال ةيفاك مهتزيرغ تناكو « ةببدالا ةدحولا نق اوردق دقف ؛ ةدشلاب نوريثكلا ةرطابالا ءالؤه

 بعاصملا نا الا .ةلودلا وحث مهتابجاو نع اههنمؤم ينئت اهنأكو مهل تدب ةدبقع هج يف مهفقوت

 نيعب ذخوت نا بجي يتلا ةيصخشلا مهتازيم عونت نع رظنلا فرصب « ةيلخادلاو ةيجراخلا
 . لمعلا يف مهتيرح نم تادح دق « رابتعالا

 ةالابمال ابلهاستو . ةطلسلا لهاست نم « نابحالا بلغا يف < نذا نويحيسملا دافتسا
 «تايروسلا تاربمالا ىدحا تعدتسا دقف.طقف 3 ةشانثتسالا فورظلاض عب ِق فطعو «ةروسقم

 «ةيحيسملا ةيردنكسالا ةسردم ف قباسلا معملا 2 ةبكاطنا ىلا « سوريواس سوميتءس قيقش ةنبا

 «سوردنسكلا سوريواس روطاربمالا « اهنبا عضو دقو . ثيدحلا فارطا هتلدابو سونيجيروا

 امبرو . لاجرلا ماظع نم مهريغو سويفرواو مهاربا روص بناج ىلا « هالصم يف عوسي ةروص
 ضعب ردقن وأ ظحالن اك - يحبسم روطاربما لوا ايحبسم « يبرعلا » لوالا سوبلبف ناك
 . ابلاغ رركتي عقاو محتسملا ءادعلا نكلو . ةرطابالا ضعب ةناطب يف نييحبسملا ىلع فطعلا

 ًارياسم ناك يذلا « سوريواس سوميتبس ناف . انايحا ءادعلا اذه نع لامعالا تنهرب دقو

 ماكحا كاذنآ تردصو . ةيحسملاو ةيدوبيلا ىلا تادادترالا ةبقاعمو عنم ىلا ىهتنا « ابيرقت

 «اتيشيليفو اوتيبرب نيتسيدقلا مالآ» ناف : : ًابيرقت 3 ناكم لك يف « ريهاجلا ةض تحت < ثتوملاب ةدع

 قىمعا نم دحاو * ىرتك نرخ نوعبس مها ءزتااكلا ي اجاطرف يراك ةننروعلا

 , ءادبشلا ريس 00

 هاب



 ةقطنم ىوس« تالاحلا أوسا يف « ريبادتلا لوانتت لو كاذنآ ةقرفتم تناك ثداوحلا نكلو

 يف مث « الوا "ه٠ ةئسلا يفف . ثلاثلا نرقلا فصتنم يف ربظ دقف مظعلا ديدجتلا اما . ةدحاور
 سويساد مغرا : ةيماظنلا ةماعلا تادابطضالا تاءاربلا ضعب تنشد < ؟هم و ؟ها/ نيتنسلا
 سوناي ريلاق ددج مث «كلذب مايقلا تبثت ةداهش ميدقت ىلع هلقا وا ةحلآلل حئابذلا مدقت ىلع نيمحبسملا
 ,لاغشالاو «اقالطا ةيخنلاو سسوريلكالا ءاضعال توملا «نيفلاخملل تابوقعلا مّكلس ددحو رمألا اذه

 تاءاربلاب لمعلا نا ىلع « سونامسملك ويد تح لاونملا اذه ىلع لاحلا ترمتساو . نيرخآلل ةقاشلا

 يف سوبساد تام : ممافلخو ماكحلا ءالؤه لاب تلغش دق ةريثك ىرخا امومه ناف . ًاليوط مدي مل

 '” كبنم سرفلاهرسا يذلا هيبا ةسايس ىلع سونايلاغ رسي لو ؛ 76١ ةئسلا ذنم طوقلا دض هبرح

 .ةمحسملا فئاوطلا نيب ةريثك اياحضلا تناكو ًاقيع بارطضالا ناك دقف كلذ عمو . 7٠١ ةنسلا

 هفقوت / يتلا تادابطضالا هذهب رثأت دق فئاوطلا هذه "ون ناك اذا ام تابثا انه عبطتسن ال

 . ىرخألا ةايحلا تآفاكمب لمالا ةرورضلاب يوقت ةيضرالا ةايحلا مالآو دهاشف : لاح لك ىلع
 فنعلا عيطتسي نا نم قمعأ ةيحسسملا ةنايدلا روذج تناك « نيينوطنالا دبع ةيابن لبق ذنمو

 عيطتسي ال ةوق لثتءًابلاغ ةيعاهجالا مهايازم ثيحنمو «ابعابتا ددع ثبح نم « يبف . اهعالتقا

 : اهلمبي نا « تاسفانملا كلت مايا يف « دحا

 عمتجم عدصتو بارطضا يف ادار دسق ةيروطاربمالا بلق يف اهراشتناو اهدوجو نا ريغ
 . ريصاعألا هذه لك كاذن 1 هيلع تّضقنا

 نع مالكلا ةدادش دقو « لاكشألا ددعتم نهار عقاو مث نم ةم زآلاف م 0

 ةبسنلاب « زاجيا نم هيف ام ىلع « اضيفتسم ايلحت اهايا انليلحت يف < دصق 1 ل ا
 ةلواحم ثبعلا نمو . هبابسأو هرهاظم كباشتو ددعت ىلع « لاحلا عقاول 3 ب

 . ةدحولا ىلا كلتو هذه در
 نيثالث ذنم همتدق يذلا ماعلا نيسفتلا ًاريبك اماتها ريعن نا « لاقي قحلاو <« بجاولا نم

 ةريثك ءايشا مهفل دعم هنأكو 15117 ةنسلا ةروث دعب هدالب رجاه « لصألا يسور خرؤم ةنس
 نرقلا يف ةيركسعلا ىفوفلا تربع دقف . 14:لردقا 1مدام»ءا#] فيزتفوتسور ليئاخسم وه

 يمتني ىتلا « ةنوشخ ةيحالفلا تاقبطلا دشا ةروث نع « ةيمويلا ١ ئادحا ءارو نم « ثلاثلا
 ماظنلاب نيعفتنملا ةفاك ىلع يأ « ةيدلبلا تايزاوجروبلاو نييراقعلا نيكالملا رابك ىلع « دونجلا اهيلإ
 مث نم يهف . ءاعضولا راثتساو راستقال مهفرتو مهتطلسب اوناد نيذلا قباسلا يمايسلاو يعاجالا
 تالفناو ماقتنالا ةعاظفو داقحالا راجفنا اهقفارب « ةلئاملا تاكرحلا لكب ةبيبش ةيعامجا ةروث
 ضعب لضفب نوسيئرلا اهوذفنم هل مضخ يذلا يعاواللا عفادلا سلن.نحنو . ةيئادبلا زئارفلا
 «ببنلاو ليتقتلا لامعا اهلالتحا تقفار يتلا ندملا ضعب اهب تلموع ةردان ةيساق ةلماعم : لئالدلا
 (نيتوأ)و< 7م ةنسلا يف( ةجاطرق)و 4١99 ةنسلا يف ( نويل ) و « 15ه ةنسلا يف ( ةيطنذيب)
 فدبتسا يذلا « نيلوألا سوريواس ةلالس ةرطابأ دبع يف ايس ال < باهرالا ؛ آالثم 5. ةنسلا يف

 نكران



 ةيرادالاو ةيسايسلا ريبادتلا ؟ ىصحت ال تارداصملو « توملاب ماكحأل تضرعتف « ةيسلج ا ةقبطلا

 ندملا ناكس نم ةروسيملا رصانعلا ىلع تضرف يتلا ريبادتلا ؛ خوبشلاو سلجملا رود ترصح يتلا
 سنام ةبلام ءابعأ

 كشال ةماع ةعزنل باجتسا ام اذا «ثادحألا تاعومج وأ « ثادحألا هذه نم الك نكلو

 ؛ ةمواقم لك ضيوقتو ةبقاعم : ةريشابم ةحلم تارورفل ًاضيا بيحتسي « امهدوجو يف

 فراك اهفيك « ةلودلا ريبست ىلع « رمألا فلك اههم « ممصتلا ؛ ةيداصتقالا ةقئاضلاو يلاملا زجعلا
 ريسفتلا ناف « كلذل . ابتكر ح لشت يتلا ةيجراخلاو ةيلهألا بورحلا نم مغرلا ىلع « ريبستلا

 ليئاغيم ناو : ةدحاو ةيحان ىوس جلاعي الو « ًادودحم ودبي « هعاستا نم غلب امهم  يعاتجالا
 .ةقرافمو حيحصتنم رثك«كلذ دعب هيلع لخدا دق« ١47 ةنسلا يف همادق نا دعب«فيزتفوتسور

 هذه يف < شيوشتو دقعت نم اهف ام ىلع « ًادبج اهلإ زمريو ةماعلا ةكرحلا صّخلي ام نا
 « لجأ . ةمزألا جيرفت ىلا ىففأ يذلا مهلمعو كرتشملا ةرطابألا عباط وه « ةماظملا تاونسلا
 ءاسؤر اونأك دقف : يعاّتجا ليضفت نع « ةدرطم ةدعاق بسحي « نيلثاتملا ءاسؤرلا رابتخا ”مث دقل دقل

 تبسكا يتلا سلجلا ةيوضع ريغ قيرط نع اوتأ « مبنكلو « كلذ يف كش ال « نييركسع

 « اهسسبلم نأش كلذ يف اهنأشو «شويجلا نكت لو . اهايلوت ةدايق سونايارت وأ «سونايسبسف
 :ةيرخسلا نوريثي مزحلا ومداع صاخشأ هب موقي « ماد لمع ىلع مدقتل « مهءارو ريسلابىضرت نيح
 هو زئارقلا تالفنا رشف يأرلا يف تاملقتو تاضفقانتمو ةرسحع تافجرب « ثحبت يهف

 يف اديعس نوكي مث « ةبخاصلا لومملا ابكراشب يذلا كاذ نع يأ « اهميعز نع « اهيف ةبارغلا
 «ًآلاجا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا لالخ « حلا يمرك يف بقاعتيو « زربي اذكهو , اهقيقحت
 «يناثلا سويدولك هلثمو « سوبساد هب رشب يذلا «« قييريكألا ةرطابألا » نم شهدملا ليجلا كاذ

 هسفن ضرف يذلا سونايسلك و يد لبق « ليثت ريش سوراكو 18ه سوبورب و سونايليروأو
 نفلا ةاوه « نيفقثملا ةرطابألا تالالس « امهريغ مايق راظتناب « ءالؤه عم تلازف . ةليوط ةدم
 خسرتو رهاوظلا يعارت يتلا ةنهادملا ةيوستلا غبص مارتحا ىقالتو « ةفسلفلاو ةليجلا بادآلاو
 مست نا « سودوموك لايتغا ذنم 2« ثدح دقل « لجا . ةريئتسملا ةبخنلا دارفأ بصانملا يف
 دعتي ل كلذ نكلو ؛ تايالولا يف وأ ايلاطيا يف ةيبعشلا تاقبطلا ىلا نوبستني ةرطابأ محلا
 يف اودلو « ةفاقثلا يطسوتم « أشنملا ءاعضو لاجر نم ةلسلس مامأ نحن اهو . طق ضرعلا

 تدطوت ثمح « ةنناقلملا ةريزجلا هش نم ةيقرشلا ةيلامشلا تايالولا يف يأ « 1/1 مصر ايريكا

 « نيمفترهو هبتاره ىندأ نم نيقلطنم « شيجلا يف ىوس اوطرخني ل « ةظف ةينيتال ةراضح
 . ةماحلا زكارملا ىلا < اهدحو مهتيلهأ لضفب

 اذه ناف « « يقبطلا » ةفص مويلا هيلع قلطن ريمضب يلحتلا مهنم رظتنن نا انل زاج ام اذاف
 اورقتحا مهنا يف بير ال . مهيف بلاغلا نوكي نا قحو « هدحو مهمبلي نا نم دعبا ريمضلا
 وه ءيش لك لبق مبعجشي ام نكلو . ةقيقرلا ةراضحلا نتافم اوابجو ةميدقلا بتارملا لسلست

 تاس



 ماوس محري الو مهمحري ال « يذالوف ممصتو « عزاو يأ هينثي ال مزحو « ةبصعتم هبش ةينطو
 تقولا يف « مهعجش دقو .اهؤانبا مهنا, نورعشي يتلا امور لمعو ةيروطاربمالا ذاقنا ىلع « هفنعي

 ناب عانتقالا « ءامضولا اهيلع مدقي ةمئاد ةروث ىلع فطعلا ىلا ليما ةمواقمل ةيافكلا هيف اب « هسفن

 بورحلا يف شيجلل يرورغلا « ماظنلا اذه ناف : ديدش ماظن ةداعا نود ققحتي ءيش نم ام

 . ةيلخادلا تابوعصلل دمحولا جالعلا ًاضيا لكشي « اهب ضبني يتلا

 ةمزالا تبتنا « مهتابح مهفلكو ةرطابالا ءالؤه هلذب يذلا لصاوتملا دينعلا دوهجلا لضفب

 « كلذ عمو . رقتسم نوكي داكي ديدج ماظن اهتسدك يتلا لالطالا نع مجنو ًاريخا ىربكلا
 دق ءامدقلا نوبظحلا ناك اذاف . مهفادها اوققحي مل « اهتبضغ نع اوربع يتلا ةقبطلاو دونجلا ناف

 امو . ةاواسملا قيقحت ىلا ةيعاتجالا ةروئلا ضفت مو : نورخآ نويظحم مهلحم لح دقف « اوراوت

 «مهسؤبل ماقتنالا ىلع « مهتاناكماب نيلمثلا «نييفيرلا ممصت ريغ «ةريثك ىرخا ىوق نا هبف كشال

 مهيلا رقتفت مل نيذلا ركفلا ةداق ىلا اورقتفا مهلعلو . بيرغلا راصعالا اذه يف ابلعف تلمف دق

 اورهتشا امب ءانكمم ناك لبف . ةيروبملا دبع يف ةينامورلا ىتحو «ةئنانوملا ةيروثلا تاكرحلا ضعب

 نينرق دعب مهل اورفوت مهنا ول « مهءارو اوريسيو ةداقلا ءالؤه اومبفي نا « ةظاظفو ةنوشخ نم هب

 ثسبحو تنفقوا دق ةريثك مناوم ىراف « رمالا نم نكي اهمو ” يبدالاو يعاتجالا ماظنلا نم

 . جمانربل عضخم م المس تلوحو

 ةداعا يف تحلفأ دق « ةمحرلا ىئعم اهتيزاهتنا اهدقفت ىلا « املعلا ةحلصملا ناف اذكهو

 . ةجاحلا دنع اهب ًايحضمو « ةبحورلا اهتاعزت ارياسم « شيعلا ةعابجلل حيتي يدام ماظن
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 نا فذ لسهزل)

 لالخ تابارطضالاو راطخألا دّدَت
 عبارلا نرقلا ىف ةليبزهلا تاحالصألا

 تقولا يف اوداعأو .ةيوضوفلا ةروثلاو وزغلا نم ةيروطاربمالا نييريتلالا ةرطابالا مزح ذقنا

 سونايسيلك يد ءاجمث .ةحلملا هتاجاحو دبعلاةينهذ مبيلع اهتلما ريبادتلا نم ةلسلسب اهممظنتهسفن

 داعأو ريبادتلا هذه عّسوف « هتيزاهتنا نم مغرلا ىلع « ةرادالا لقح يف' بهاوم مهرفوا وهو

 ىلعو . هرودب نيطنطسق هلق المع مظني نا لبق « لقالا ىلع تاونس رشع ةمط اهبف رظنلا
 دقف . سطسغوا اوركذتي نا نيرصاعملا تفي لف « حالصالا اذه ةقشمو ءطب نم مغرلا

 ةدحولاو ةوقلا يف < تثدح دق ةديدج ةيقالطنا نا « عبارلا نرقلأ لئاوا يف « العف « ادب

 يتلا كلتب « ةيزكرملاو روطارسمالا ةطلسل دوعي اهف هلقا ©« ةبسسش ةيجراخ ةوق « نيتداعتسملا

 .اهدجوا يتلا كلت ديعب دح ىلا قوفت ةدحوو «ةثيدحلا ةيروطا ربمالل اهنيمأت سطسغوا عاطتسا

 اهريتعن نا بح يتلا كلت يه : ءاوخلا نم كاذنآ تزرب دق ةراضح نا يف بير نم سيلو

 منيح < يوضعلا محالتلا نم ةيفك ةجرد تغلب اهدحو اهنال يناثلا يروطاربمالا دبعلا ةراضح

 . ةقصالتم ةيضرع رهاظم دري دعت

 تناك اهراهدزا ةرتف ناف «رمألا نم نككي امهم 9 ىرت اي ةنماكلا اهتاناكما عيمج تطعا لبف

 فترا انب ردجي « ةديدش تابقعب تمدطصا دق اهاف « اضيا رمألا نم نكي اهمو . ًادج ةريصق

 . اهتدم رصقو اهششاوش كردن ىتح « نآلا ذنم اهددحن

 ةرباربلا دض ةلطابلا دوبحلا ١

 . جراخلا نم اهءاج هل تضرعت رطخ "دشا نا

 ةدامتسا ىلا « ةنكمم ةيميلقا تايحضت لقاي « ثلاثلا نرقلا رخاوا يف ماظعلا ةداقلا قفوت

 نيطنطسقو سونايسملك يد دبع يف ثدح دقو . لخادلا يف نيقشنملا ةكرح عمو دودحلا قطانم

 . نيتم عافدا ىرخا ةرم اهيلع مظن نيذللا بونادلاو نيرلا يربن ةينامور شومج تزاتجا نا
 ملاقالا ضعب نع يلختلا ىلع نيبناساسلا مغارا لب ال «نيربنلا نيب ام دالب سوناسسسلكر يد داعتساو

 ه4



 . قرشلا يف مدقتلا اذه لثم تققح نا امورل قبسي مو : ةلجد ءارو

 .ثرقلاعابرأ ةثالث رمتسا ايبسن اماس اهدطو يذلا يعافدلا مظنتلاو تاراصتنالا هذه ترفو
 هب ضهن يذلا يركسملا دوبجلا نكلو . لاوزلا يتعيرس ةنينأمطلا هذهو ةوقلا هذه تناك لجا
 سبل « هاودج- مدع نع نهرب دق ريخالا رابهنالا نا نم مغرلا ىلع « يناثلا يروطاربمالا دبعلا
 « سوه ةنسلا يف 77:6دك0وو سويسودويث ةافو قح < روطاربما نم امو « هلاها زوجي ًادوبجم

 . مايق ريخ يرككسعلا هبجاوب ماقو الإ

 يناثلا يروطاربمالا دبعلا يف شيلا - ١

 . نشبجلا مظنت لادنعو نيدنجلا ددع ديزف . نآلا ءادعالا

 يضارألا ةفاك ةيامح يأ « رارقتسالا تفرع ةلود لك لم ىلعألا لثملا لاز ام 50
 دودحلا لوط ريغتي ملو . دودحلا قطانم لامها مدع بجوي وهو : ةينامورلا هم
 نكلو . ايساد نادقفب صقنو « ةيريمألا كالمألاب ةقحلملا قطانملا نادقفب دادزا هنا ذأ < طق

 ىلا اهتداعال تقولا رفوتي مل ةلوذبملا دوهجلا نم مغرلا ىلعو « تلاز دق ةريثك ةلصحم ًادودح '
 « بونادلاو نبرلا يرهن لوط ىلع زمنا يذلا لمعلا نا ودبيو , ةناتم نم هيلع تناك ام لثم
 ضيعتساو ةلصتملا قدانخلا تلمها دقف . يماظن لمع مأ ناك لوآلا سوناينيتنلاف دبع يف ايسال
 نوصحلاو تاعيلقلاو جاربالا نم ديزملا ءانبب «رابنالاو قرطلا ةيمههأ نم ًاقالطنا « اهنع
 برغلا يف تسيتقاف : سرفلاب قئالعلا لضفب ةرابم مظعأ تّدغ“ ةينقتل اقافو « تا ركسعملاو
 «ندملا تناكف : اهيلع تانيسحتلا تلخدأف ندملا راوسأب كلذك ينتعاو . ةبقرشلا جذانلا ضعب
 . ربقت ال داكت لقاعم « ةيئادب مهلئاسو تلاز ام نيذلا ةرباربلا ماهأ

 ىلع سوريواس ةلالس دبع ةيابن ذنم أدب « ًادج ءيطب روطت ثدح « لاغشألا هذه لضفب
 ىلا راقتفالاف : رامخلل لاحم ال نا كلذ ىلا فضأ . نيطنطسق دبع يف ةورذلا غلبو « حجرألا
 لهست يتلا دودحلا قطانم يف ة”وقو ًاطاشن مهلقأ ءاقبا ىضتفا نيزاتملا دونجلا نم يفاكلا ددعلا
 « اعافترا لقأ روجا ممل تددُح دقو . يرصحلا اهانعب ةيركسملا ةمبملا اهيف تانيصحتلا
 رما مهيلإ لكوو . مهتالئاع' ةثيعمو مهتشيعم نيمأتل اهتعارز نولوتي ضرا عطقب اوصصخو
 «مقاولا يف« مهنم ريثكلا ىبمأو « ةيناثلا ةجردلا يف تامجحلا در رمأو ىلوألا ةجردلا يف ةبقارملا
 ىلوألاةم دصلا نوقلتي مث نم اوناكف «وزغلا ءانثا تانيصحتلا ىلا نوأجلي مدنع ةءافك ال ادونج
 شيج رطضي ل افنعو ًاعاستا تامدصلا تغلب دقل ؟ لجأ . ًاردان الإ ابتمواقم يف نوحلفي الو
 فورظ يف الإ اهلّمحتل « رودلا اذه رهوج ًابيرقت هلك بعل يذلا « لوالا يروطاربمالا دبعلا
 تاروانملاو بيردتلا « ودبي اي «كاذنآ مهْز وعأ دق «دودحلا تادحو لاجر نكلو . ةيئانثتسا
 : مهيلع اهضرف نع ةدايقلا تعطقنا يتلا
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 تادحولا هذه فلؤت ءودهلا تارتفيف . ىرخالا تادحولا لاح هذه تسل

 ةينامورلا يضارالا بلق يف ىتحو « دودحلا نم ةريبك ةفاسم ىلع مقت تايماح '

 . ةقباسلا تاطايتحالا امهددعب قوفت تاطاششحا ىلخادلا نمالا ضرفيو . نامحالا بلغا يف

 ىتح ًالوا عمجت ناو « ةمات ةفرعب تاذحولا هذه أبعت نا يف صاخ عونب نولوؤسملا بغر دقف
 فرط نم « انايحا ةماه تالقنت ىلا ةياغلا هذ اهوعضخاو . ًافير ًاشيج ابنم اوفلؤي

 مزاتست يتلا تاباصتغالا لعفب تاكرحلا هذه رركت دادزا دقو « رخآلا اهفرط ىلا ةيروطاربمالا
 . ةيلشاد تالمح

 نكلو .يروطاربمالا سرحلا نم « يضاملا يف اهنأش « ىلوالا ةجردلا يف «ىوقلا هذه فلأتت
 نم تلاز « اهتازايتما ببسب « ماودلا ىلع ىرخالا تادحولا اهتتقم يتلا « رصبقلا ةسارح قرف

 .81؟ ةلسلا يف سويفليم رسج دنع « سناسكم » ب نيطنطسق اهلزنا يتلا ةيزهلا رثا ىلع دوجولا
 « صاخلا ريمالا سرح سطسغوا كننم اومدق نيذلا نيينامرجلا نم قرف ًايجيردت اهلحن تلحف
 يف اهدوجو باجتسا ىنتلاو ثلاثلا نرقلمل يف تئشنا يتلا « نيرهاظملا » ةدحو ىلع اضيا يقباو

 ١ 1 ..ىرتخلا ةنفادعال همت تقرلا
 « مهتادحو لصا نع امبرو ةزيم نع مت ءامسا ةيفيرلا شوبجلا يف نرخلآلا دونجلا لمحي

 هلفا وا شيجلا نع مبلصف ىلا ةراشالا كلذب دوصقملاو : ًالثم « نيقفارملا » و « نيبطالبلا 5 ١

 دقو . برحلا نمز يفايصخش ابهدايق روطاربمالا ىلوتي يتلا ةدحولا نوفلؤي مهناب ريكذتلا
 ةبرقم ىلع مهنم ريبك ددع مقي نا ًايعيبط ناك ايي ؛ تانالولا يف «عقاولا يف « مبضعب ركسع

 .يروطاربمالا رقملا نم

 لعفب "لحت' ل ةماه برح ةرادا يف لوالا يروطاربمالا دبعلا اهبجاو يتلا تابوعصلا نأ دبي

 نم ةلماك ةقطنم ءالشإ رطخ دبا تيث دقف . طايتحإلا دونجسو دودحلا دونج نيب لصفلا اذه
 نيطنطسقو «0ب ؛ ةنسلا يفلجر ٠٠ ١6 ٠سؤبيسيل زبج نيح «بير نم سيلو .ةيفيرلا اهقرف

 ..يلخادلا ءودهلا نم ةيئانثتسا ةرتف يف اهتاناكما لكب افرصت اهلك امهنا يف «هتمجاهمل )0*9 ٠٠

 ةيمهها نم مغرلاىلع سونايلوج ناف :ابيرقت ةئس نيعبرا ءاضقنا دعب اماه ًالدبت رومألا تلدبق مث

 نل «*ا/م ةنسلا يفو .سرفلا ىلع هتلمح يف لجر +0 ...نم رثكا ةدايق عطتسي مل « تادادعالا

 .طقف ةيروطاربمالا يفقرشلا رطشلا نم ةقيقحلا يف مدنج ٠.٠٠ ٠> قوس مهتم سنلاف عمجم

 ىلا ةجاح « لوالا يروطاربمالا دبعلا يف ثدح ام رارغ ىلع « نذا كلانه تناك

 صقن ببسب - ةيسنلا مهتميق ثبح نم «ةديازتملا دوبجلا نم مغرلا ىلع «لاجرلا
 | . ءاوسلا ىلع ةقلطملا مهتميقو - ناكسلا

 .تارييغتنم هيلع أرط امعّبتتو يلامجالا نيدنجلا ددع ديدحتل اهب قثوي ةلالد ةيا انيدل سيل

 سوميتبس دبع يف ًاددع مهنم رثكا ًادونج دهعت دق سونايسيلكو يدنا وه هف بير ال امنكلو

 فيرلا شيج

 ندي



 نيطنطسق ناو « يسالكلا زارطلا نم ةديدج تاقوج ثالث ثدحاو قيس يذلا سوريواس

 لجر ه٠٠ ٠٠٠ غلبي ددع نع ةيرظن ةقيثو تماكت دقو . اضيا شيجلا تادحو ددع عفر دق

 ام ديعي دح ىلا قوفي ددعلا ناف « رمألا نم نكي اهمو . عبارلا نررقلا رخاوا يف « ًابيرقت

 . يناثلا نرقلا يف هغلب

 اهليفنت بجاولا ماهملا نال « فاك ريغ لازي ال ددعلا اذه ناف « ًاضيا رمالا نم نكي امهم

 فنا كاذنآ اهيلع ةلود ةجاحي نوفي ال لجر فلا ةئامسمخف . ًادج ةبعص « اهتبج نم « تسما
 بحي لجا . اهدينجت « لواحت « عطتست م ةميظع ةيرشب دراوم اهيدلو « اهاوق لك ءىبعت
 دعلا ذئمف : ةرصاعملا لودلا سايقمب الو « ةميدقلا ةيدلبلا تايروبجلا سابقبب اهيلع محن ال نا

 نا وه كلذ لك نم رطخا وه ام نكلو . ةيرابجالا ةمدخلا أدم امور تدعبتسا « يروبجلا
 ترآلا ىراوت دق « دودحم شيجي هئافتكا يف سطسغوا هل عضخم يذلا ةيلاملا تارابتعالا رربم

 , تاذلاب يدنجلا: ةفصل مزالملا رابتعالا نادقف وه رخنآ رربم ماها

 ىلا يدؤت تناك يرايتخالا عوطتلل ةوعدلا نا «اآلثم ايريّكلإك «قطانملا ضعي يف هلقا « ودبي
 ضوتّمف عبارلا نرقلا يف ىودج نود ةيلمعلا اهجئاتن تدغ مث . ثلاثلا نرقلا يف ةنسح جئاتن

 ةيدنجلا ةنبل باستتالا اذه نال «اضيا ةروطخ هداز هنكلو ؛زجعلا اذه نع رامحالا ىلا ءوحللا

 . يعوطلا هعباط دقف دق

 دقع قح ءالؤه سوريواس سوميتبس حنم . دونجا ءانبا ىلوالا ةجردلا يف رابجالا لوانت
 «ةلودلا ناف « كلذكو . اينوناق هلع نهار عقاو ممعت ةباثمب كلذ ناكف : ةيعرشلا تاجاوزلا

 دونج ضعب الا هنم دفتسي ل (اهيدق ًاماظن تممع دق « دودحلا دونجل ضرالا عطق نع اهيلختب

 قيطف « ةيعاّتجالا تاقبطلا ةفاك ىلع ةيدلاولا ةئهملا يف ةثارولا أدبم ضرف مث . طقف نوصحلا
 ؛ ةينبلا ءافعض اونوكي ل ام « هيف طارخنالا ىلا دونجلا ءانبا رطضاف . شبجلا يف ةدش لكب
 .ءالؤه اهرمثتسي ناك يتلا يغارالاب عافتنالا يف مهءانآ يلاتلاب اوفلخو

 ةاواسملا ةاعارب دحا رّكفي لو . فاك ريغ دروملا اذه لعج تايفولا ةبسن عافترا نا ريغ
 ةيكلملا ىلع افقو هلعج ىلع اورصتقا لب . ةيركسعلا ةمدخلا لوخد نس نيغلابلا نابشلا دمق يف
 نيعمتجم و « عاستالا ضعب ىلع مهكالمأ تناك اذا نيدرفنم « نيكالملا ىلع ضرف دقف . ةيراقعلا
 ثمح مهنوراتخم مهو . نيدنجلا اومادقي نا ' « كلذ سكع ىلع مهكالما تناك اذا نيبتتكمو

 « لاملاب نيعوطتملا ةلاتسا نيلواحم « ًابيرقت اهدحو نييفيرلا ناكسلا تاقبط ىندأ يف « نوعيطتسي

 , ةمبملا هذه اوبس نيذلا راجتتلا ضعب ربظ دقو : قاتعإلاب مهتلاتسا نيلواحم « دسعلا نيب وا

 ةبقاعم نايحالا بلغأ يتو « نيمغرم نومدقي' نيذلا ءافعضلا ةيامح ًانايحا روطاربمالا لواحو
 تناكف . مهعباصا دحا نورتبي نمل قارحالا ةبوقع هجوم ترقا نوناق ًاريخا ردصو :نيدرمتملا

 ا ا ا ا
 .ناكم ريغ يف اهتجاح نيمأت لاملا قيرط نع عبطتست يبف : الاجر ال

 نك



 ةربارب ةبراحل امس ال « نيزاتم ًادونج- نيربتعملا « نيئشحلا ةرباربلا « ناكم ريغ » ينعيو
 نا ىلوالا ةيروطاربمالل قبس دقو . يعرشلا ررطاربمالا ىلع ذرمتلا ىلا اليم لقاو « نيرخآ

 ماظن ىلا راقتفالا ببسبو . ةيموقلا مهتاداعب ظافتحالاب مهل ةحماس اهتمدخ يف مهضعب تلخدأ
 نامورلا نا يهيدبو . عبارلا نرقلا يف ًاراشتنا دازو ثلاثلا نرقلا يف ماظنلا اذه رشتنا « نسحا
 مث . مدينجت ةيابنلا يف اومظن مهنكلو . اضيا عمتجملا يف مهب اولبق اك يدرفلا مبعوطتب اولبق

 يتلاقطانملا راهثتساو ريمعت ةبغب ةيروطاربمالا يضارا يف نيئجاللاو ىرسالا نم ريبك ددع نكسأ
 ءانبا رارغ ىلع « مئانبأ ىلع ضرفيو « مهتبقارم يف ةرادالا ةموه موقتو : ةلماعلا دملا اهيف ردنت

 بسحي ةمظنم تادحو اوم"دقو « ءافلحلا » ماظنب نورخنآ معنو . شيجلا يف طارخنالا « دونجلا

 ةيروطاربمالا اولخد نيذلا نا « ًايحيردت « عقاولا يف ثدح دقو : نويموق طايض اهسئرب مهتاداع

 بيرغ بعشك ةليعم ةقطنم يف اوشيعب نا « ةدهاعم ءاقل « مهل حمسو اهنم مدرط رذعت ةونع

 ش . نامورلا نم اهيف يقب نم بناج ىلا

 يتلاتابارطضالا نم يلاتلابو < تاباصتغالا نم ًاريثك اوعت وا اوعنم دق « مهروجا هل عفدي يذلا
 نع نينطاوملا ءاصقا يف مهسأ دق مهدوجو نكلو . كلاثلا نرقلا يف ةيندملا شوبجلا اهتراثأ املاط
 « هبقاوع نوكت دق البس الح نولثي مبف . هيلا مهتداعاب يضقي رطخلا ناك ابرو « شيجلا

 مهتوقب روعشلا مهيف اهثعبي دق يتلا بئاغرلا نع رظنلا فرصبف . ًادج ةريطخ « نوكتسو
 «ةقحاسلا هتيرثكأ ليكشت ىلا اوهتنا يذلا « موعزملا ينامورلا شيجلا دعي ل « ةادؤملا تامدخلابو
 رشنل ةادا ادغ لب :نيلوالا نينرقلا يف ناك اك ةينامورلا ةراضحلا رشنل ةزاتمملا ةادآلا كلت

 يفو ؟ رطخلا دودح اهيف ربظت ًادج ةميدق قياوس داهشتسالا «نامورلا ريغ ىلا ءوحللاب قلعتي ام
 ظحالن نأب ءافتكالا مث نم انب ىلوأف ؟ دودحلا هذه تزيتجا « عبارلا نرقلا لالخ « تقو يأ

 عافدلا ةمهم ءاقلإ ىلا تعفد يتلا ءاعم يفاقثلاو يعاتجالا عباطلا تاذ « ةميدقلا ةئطاخلا ءارآلا نا
 عضولا اذه ةيلوؤسم ءبع لمحت « ةظاظف ناكسلا رصانع "دشأ ىلع ةماعلا ةحلصملا نع

 , هتروطخ دايدزاو

 ةرباربلا طارختاب هرثأت ةيبرحلا مهبيلاسأو محتلستو هئادعأب شيجلا رثأت 5700

 تناك امو . ةكرحلا ةئيطب ددعلا ةريثك تناك ابنكلو . ءاقبلا ةيديلقتلا ةقوجلا تفرع

 دينجحتلا فئص دقو . اهلا ددعلا ةروصحم ةعونتم ةدعاسم تادحو مهب الإ لمعلا مبطتستل

 « لاز دق زيبستلا اذه نا ريغ ؛ يفوناقلا مهماظنل اقافو « تادحؤلا هانه نيبو اهنيب « لاجرلا

 رارحالا لاجرلا ةفاك ةينامورلا ةينطاوملا تح لومث لضفب < +7١ ةئسلا يف "الكرك ةءارب ذنم

 ند ابتيروطاربماو امور مو



 نلو ةينوئاقلا تائفلا ىلا نآلا دعب شيلا رظني نلف ؛ نيقتعملا ءانثنساب ةيروطاربمالا يف نيشئاعلا
 «لوالا يروطاربمالا دبعلا ذنم «تاقوجلالئاصف مادختسا رركتناف كلذل .دببعلا ىوسضفرب
 زواجتي ام ًاردان نكلو «اهيلع لطي ممالا لازي ال  تاقوجلا هذه ةئزحت ىلا ةحستنلاب ىففأ دق
 ددعلا عفترا دقو . ةدعاسملا تادحولاب ايلمع اهتاواسم ىلاو  دبعلا كاذ يف لجر فلأ اهددع
 . اريمك اعافترا ةفلتخلا تادحسولا هذه يلامجالا

 « لصفملاو « مولسسلا  ةيموقلا ةحلسالا ةاثملا لمهأف .٠ ةرباربلا ةقيرط ىلع حلستلا لالبتو
 ابسفن سوقلاو <« رحنخلاو ©« فسلاو « حمرلا اودمتعاو « ىندعملا عردلاو « ريبكلا سدتلاو
 رارغ ىلع « ناسرفلا تادحو ضعب تحلستو . يدلجلا عردلاو « ريدتسملا سرتلاو « ًانابحا
 .ًادورز وا ةيديدح حئافص دابجلاو لاجرلا سبلأ نا اهضعب يقثدحو «ةرابجلا ساوقالاب ؟سرفلا

 شيجلا نا ىلا كلذ دوعيو . ًادرطم ًاميظع اعافترا نإسرفلا ”ددع عفترا ثلاثلا نرقلا ذنم
 ضاضقنالا ىلع نيرداقلا « حلستلا ٍليقثلا ناسرفلا نا ىلا دوعي اك . ةكرحلا عسرس نوكي نأ بجي
 اوتيثأو يركسملا خيراتلا يف ًاديدج اهاجتا اوثدحأ دق « ةروانملا يف ةمحالتم اقرف « ودعلا ىلع
 نآلو « قباوس كلانه نأل : اهتينهأ يف ةغلايم نود « لوقلا اننكميو . ةاشملا ىلع مهقوفت ًاددجم
 ترك لضفب تحيريتلا ممم ةنسلايف (هنردا) سلوبونيردنا ةكرعم نا  [ديلقت ثدحي ال لثما اذه
 ام نامورلا نكلو ل ا ل جعل « طؤقلا ناسرفلا
 ناسرفلا تادحو ةفاكل أدئاق ناك « محلا همالتسا لبق«سونايليروا ناف. مهقيرط نوسااتي اولاز
 نل ةماهلا تادحولا هذه نا ريغ : ةيعامج تاكرحي ضؤبنلل ةلقتسم ةقرف ةنوكملا < شيجلا يف
 مهتادحو تلمج نيذلا ةيسيئرلا ناسرفلا ةمبم ركلا حبصأ دقف كلذ عمو .قحاللا نرقلا يف ربظت
 . زيمملا « نيفاسالا » مما

 نآل كلذ يف هرود يمايسلا رذحلا بعل دقو . ًاريبك انسحت اريخا ةدامقلا تنسحتو

 نيذلا ةيسلجملا ةقبطلا ءاضعا حومط < ثلاثلا نرقلا يف « نوشخي اولاز ام نامورلا
 نكلو . شيج وأ ةقوج ةدابق يلوت يف « ايندلا تاجردلاب رورملا نود « قحلا مهدحو مهل ناك

 يف مهدانمب « اودارا دقف : رود مهأ ةياهنلا يف ىسمأ يذلا ًاضيا هرود بعل دق عونلاب مانهالا

 اناسرف عضو نا سوريواس سوميتبسل قبس دقو .تادايقلا نع ةبج نم خويشلا يصقأ . جودزم
 اذه نم لعجت ةءارب سونالاغ ىلا ديلقتلا وزعيو . اهثدحا يتلا تاقوجلا سأر ىلع فارشألا نم
 ىتلاةعزنلل ةجستنلا يف ةبلغلا نكلو ؛ ديلقتلا اذه ضقانت ةتباث عئاقو كلانه لجا . أدبم ءاصقالا
 «نيطنطسق عم «ترصتتا مث «ىدجا ةروصبو «ةيناث ةبج نم تمستراو .ديلقتلا اذه اهنع ملكت

 ٠ ةيركسعلا فئاظولا نع ةيندملا فئاظولا لصف ىلا ةعزنلا
 ديدجتلا نالثم نيذللا < مهريغ نود ةيلهألا يوذ عيفرتو « بتارملا نييعت ناف « اذكهو

 ةدايقلا

 ندب



 م يدنجلا نكي م انيبف . ًاضيا عبارلا نرقلا يف اهب لمع دق ثلاثلا نرقلا يف يسيئرلا يعاتجالا

 نأش نم نآلا حبصأ « طابضلا راغص ةجرد يأ « ةئاملا دئاق ةجرد « ءانثتسا"الا ز راجتيل لبق

 تازيبستلا هذه نا امبو « بتارملا لس يف فئاظولا ىلعأ ىلا هادوقي نا « هظح وأ هترادج

 سرافلا ةبترم نمزلا عم لتحا دق هناف « ةيسايس ةسهأ لك دقفت تداك وأ تدقف « ةبعاتجالا

 "7 .٠ شجلا يف الإ متاح ةبط نومدخي ال نونبتم طابض نييركسعلا ةداقلا

 اودافأ نيذلا م نوريثكو , مهبسفنا ةربادبلل اتكمم جردتلا ادغ « ينوناق زيمق لك لاوز لضفب

 ىلا هنيع موللا هجوو « هتيحمب كنرفلا صخ هنا نيطنطسق ىلع نيرصاعملا ضعب ذخأ دقو . هنم

 اوربتشا نيذلا ةرباربلا ةداقلاب ةليوط ةحئال عضو لمف انتعاطتسابو . طوقلا ددصي سويس ودوش

 انثا ديب . سماخلا نرقلا نع كيهان « عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالش آرود اوبعلو ٠

 يساقفقلاو نوكيليتس يلادنافلاو كيرالاو سانيغ نئيبطوقلا دوجو ىلا ةراشالا ىلع رصتقن

 2994 ةنسلا يف « سويسودوشل تحاتا يتلا ةيسيئرلا شيجلا تادحو سأر ىلع سويروك ب

 « ءالؤه نيب هدحو كيرالاف . تساغوبرا يحنرفلا ةدابقب سومنمجو ا بصتغملا دج ىلع راصتنالا

 ةدايقلا اوبسكدق نيرخآلاعيمج نا لاحيفاينامور (طباض نكي ل « ءافلحلا طوقيزيفلا كلم وهو

 . ةيروطاربمالا ةمدخ يف

 ةدحو يف « مهتمدخ لثاوا يف « ةرباربلا وا نيينامورلا « طابضلا ءالؤه نم نوريثك رم

 طابضلا راغص نم « ثلاثلا نررقلا يف اهثادحبا ذنم « ةدحولا هذه تلكشت دقو . « ةاملا و

 نككلو «خوشلا ءانبال «عيارلا نرقلا يف «اهيف طارخنالا زيجا مث .طقف تاءافكلاو بقانملا يوذ

 رؤطاربمالا سرح نم ًاءزج فلؤت ةدحولا هذه تناكو . اهيلع يرهوج ريبغت لاخدا نود

 . مهتافرصت هيلع اوفبكو طالبلا اوفلاف « نييلزنملا » ب ًاريخا اوبقل اهدارفا نا ىتح « صاخلا

 داوق مهنيب ريتخاو . ةريطخلا ماهملا مهبلا تدنساو اضيا ةماعلا ناكرالا رود اوبعل مهنكلو

 دادعال تدجوا يتلا < ةدحولا هذه ناف . ىلعا بتارم مست كلذ دعب مهل حبتا نيذلا تاقوجلا

 .طاطحنالا فرعت ملاهنا يناثلا يروطاربمالا دبعلا رخف نيوانع نمو : اهبفده تققح دق « ةبشنلا

 فئاظولا نيب لصفلا نكي / دوشح مظنت ددعلا ةروصع تادحو شيجلا ةئزحت تضرف

 بقل ثدحأ امناو . ىتظانملا ماكح ةرماأ تحت « قباسلا يف ا« اهعضوب حمسيل ةيركسعلاو ةيندملا

 لمحي نم سئر سونايسيلك ويد ذنهف . تاذلاب دوشحلا هذه ءاسؤرل < ثلاثلا نرقلا يف « « دئاقلا »

 ةبج نم « اهيضارا تحبصا يتلا « دودحلا تايالو ىدحا يف دونجلا ةفاك « ايئدبم « بقللا اذه

 ضعب سرام نا انايحا ثدح دقو .قباسلا يف اهنم قيضا « ةيماظنلا تايسقتلا ءارج نم « ةمنا
 نكلو « ( قيفر ) « تنوكلا » بقل كاذن1 مهيلع قلطاف ؛ عسوا ملقا ىلع مبتطلس ةداقلا

 « دونج يملعم » نيطنطسق هل نيع دقف © فيرلا شيج- اما . هل ةنعون ةزيم ال بقللا اذه

 ةطلس ةيجاودزالا هذه تعار دقو : ناسرفلل يناثلاو ةاشمال اهدحا ةهعزوا نان
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 نكلو . نيشيجل «نوملعم » نيف «عسوا قاطن ىلع بقللا اذه عزو مث . ةيانع لكب روطاربمالا
 مهملاف . ادج ةضماغ ابلعجي نأل ايجيردت باقلألا لاذتبا يفكي يتلا تاحالطصالا هذهلو انلام
 لاجرلا ءالؤمل ناك لجأ ٠ ةيلهالا مدعب مهتم ر انكلا نيفظوملا ءالؤه دحا ىرن ام ًاردان اننا وه

 مو لوالا نرقلا حوش هغلب ام كلذ يف وقلبي م مهنكلو . ةسيسدلا ىلا اوأجل دقو « مهصئاقن

 . ةفرعم ريخ مهتنهم أوفرع دق

 نا « المع ةرطسم ةيركسعلا هتفص تلاز ام يذلا هدحو روطاربمالا ناك ريخل ةمقلا يفو
 « عيارلا نرقلا يف « مهتطلس تدغ نيذلا « ةرطابألل نولّليي دونجلا لاز امو .٠ ًايرظن نكي م
 سونايلوجك « ةرطابا مهب ةادانملاب اوناد ام ابلاغو : مهبجاوب اونعي مل مه نا « لاوزلا ةعيرس
 . ةيركسعلا مهتيلهأ نع لبق نم اهوطعأ يتلا نيهاربلل <« سويسودويثو لوالا سوناينيتنلافو
 نوددرتي الو تالجلا يف ايصخشنوكرتشب لب ؛ةداقلا ىلا ايلعلا ةدابقلا ملستل يراوتلا,نولبقي الو
 تالوجلا نم تاقلخلا ةاصاوتم ةلسلس مهتيالوف . اهب ةيحضتلا يف ىتحو « مه جاسم ةرطاخلا يف

 . لخادلا يفو جراخلا يف ءادعألا دض عارصلا مهيلع اهضرفي

 طاشنلا ةياهن  سويسودوبث توم اهيلا ىمفأ يتلا ةسومللا تالدبتلا دادع يف قيقدتلاب ظحالنو
 يف يوزني ©« "و ةئسلا ذنم « ريخالا اذبف . روطاربمالا هب موقي ناك يذلا يصخشلا يركتسعلا
 مهل فقت نم ةداقلا ضعبل اكرات « ادرفنمو ةسّلج' « انيفار يف وا ةينيطنطسقلا يف هرصق
 موعدي تابوعصلا نم ديزملا نا نيح يفو . ةيركسمعلا تالحلا ةدايق رما داصرملاب طالبلا سئاسد

 ىشبلا ةماع نع مهدعب نم لب مهفعض نم نوكشي ال نيذلا لاجرلا ءالؤه ضارعا يف ىرن « لمعلل
 ميلقتلل ةعطاقم  هو# ةنسلا لبق شبجلا يف قرش روطاربما يأ ربظي نل -« مهتمظع لعفب
 اهيلع لياد وا ةيروطاربمالا ةياهنل رخآ ببس ضارعإلا اذه لعلو . ينامورلا يروطاربمالا
 . لقألا ىلع

 ةرباربلا موجه -؟

 ةينامورلا يضارالا ةمالس نمأ .ةيرهوجلا هطوطخ يف يناثلا روطاربمالا دهعلاشيج- وه كاذ
 ةيادب وا هسبف يخارتلا ةيّؤر نم نكمتن نا نودو « كاذنيح . عبارلا نرقلا فصتنم ىتح

 ةمهملا هذه نا يه ةقيقحلاو . , هقئاع ىلع ةاقلملا ةمهملا نود هنا نع نهربي دخأ « يلخاد طاطخنا

 ةيروطارسمالا كرتب نأ ثمح « هموجه "ودعلا دادح « ةبح لك نم : ًالقث مظعا تحصأ دق

 , اهرايبنا ىتح ةحارلا معط قوذت

 رثكأ كلذ عم اونوكي م مهنكلو « ةبالصلاب فصتا بعش سرفلا نا يف بير ال 5
 . نامورألل اقالقا ءادعالا

 يف « دشرلا نس « يناثلا روبهاش «باشلا مهكلم غلب نيح موجها ىلا لاقتنالا يف لوالا اوناك
 ترفوت . دينعلا نامورلا ودع ( ال9 ) هتام ىتح اذه روبهاش يقبو : نيطنطسق دبع رخاوأ

 هؤ4م 0



 يف « ةيروطاربمالا هجاوت نلو . نؤصحلا ةرصاحمل تالآلاو ةيدنهلا ةلمفلاو ةيوقلا لئاسولا هيدل

 ةسئالث دعب « مهو ةنسلا يف قفوت بلصتلا اذهو مظنتلا اذه لثم ىلع اودع « رغنآ ناكم يأ

 .ةيساق هتابرض تناكو .( ةلجد ىلع ةيلاحلا ركب رايد )ةونع« اديما هلوخد ىلا « موي نيعبسو

 ىلع رامو « ةهبدقلا ةقيرطلا ىلع موجه نشب تايدعتلا هيف دح عضو ىلع سونايلوج ممصق
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 ”«انانالال

 عسارلا نرقلا يف اقرشش ةيروطاربمالا دودحس  ؟ ١ لكشلا

 يذلا قافتالا دعب ”  ؛ سوئايسللكو يد تالمح دعب - ؟ 451٠ ةنسلا يف سوثايريلاف ةميزه دعب دودحلا ١

 , سويسدويث دبع يف دقع

 يلختلل < شيجلا ذاق ةبغب © هفلخ رطضاف . تبمم حرحي « هباحسلا ءانثأ « بصصأو « نوفيزيتك

 . كلذ دعب داعتست نل يهو : روباخلا رهن ءارو ةعقاولا يضارالا ميمج نع

 نم اهاصئتسا يف مهبلصت حلفي مل يتلا ةينازصنلاو « ساقفقلاو ناتسكرت يف لحرلا ةازغلا : ىرخا

 تاكو . لقالا ىلع اهيلع مهتبامح ضرف وا ابعاضخا اودارا يتلا اينيمرا يف ناجيهلاو « مهتكلمم
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 « ايادحلا هل مدق ًادفو سويسودوبث ىلا مهدحا لسراف . ًاريبدتو امزح هنود يناثلا رويهاش ءافلخ
 اهيلع قلطا يتلا ( ةيلاحلا مورزرا ) انراك ىتح اينيمرا نم يبرغلا ءزجلا نع نامورلل ؟ريخا ىلختو
 . 2« سدلوبويسودونت» مما

 . رخآ ناكم نم ىتا دقف « فيخخلا « يقيقحلا رطخلا اما

 دسصشتلا ا اسوس ا ا و

 ىلع لاز ام يذلا « يناثلا سناتسنوك « نيطنطسق ءانبا رخآ عفدف . ًاروطاربما 9

 ىلع بصتغملا هجوت انيب « ةببلت ةيلمع يف ربنلا زامتجا ىلا نامالألا كوام دحا « ةامحلا دمق
 ايلاغ مانا ةفاك وزغلا لمشف : اهيف هظح علطتسي يك ايلاطياو اينوناب ىلا هقرف ةريخ سأر
 . ةيقرشلا ةيلامشلا

 ىلع نامالألا حس يذلا سونايلوج دي ىلع ايس ال ةقثملا ضعبب كلذ دعب دودحلا تديعتسا
 نيح سدلاب ًالوغشم تاك يناثلا سناتسنوك نكلو . هال ةنسلا يف غروبس ارتس نم ةبرقم

 .هدونج ةريخ سأر ىلع ناقلبلا ىلا اضيا وه هجوت يذلا سونابلوجىلا يروطارربمالابقللا لقتنا

 دايسا ابنع نهرب يتلا ءاسعقلا ةمهللا نم مغرلا ىلعو « دوبجلا نم ديزملا لذب مث نم بجوت
 ذنمو . طق لطي مل ةلودلا ةمالس دما ناف < سونايسارغو لوالا سوناينيتنلاف «نيبقاعتملا برغلا
 ةماقالاب كاهنم ةمحنرفلا امس الو «ةينامرجلا لئابقلا ضعبل ةيروطاربمالا تحمس ثلاثلا نرقلا ةياهن
 كاذن 5 عستاف . دودحلا نم ءزجلا اذه ىلع ةظفاحلا ةمبم اهلا ةدنسم « نيرلا رب باصم دنع

 خيرات دوعيو . ةيلاحلا اكيجلب نم ةيقرشلا ةيلامشلا ةقطنملا لمش ىتح ةينامرجلا تايدعتلا قاطن

 .ةركنم ةعزهب تبتنا دقو« م84ةنسلا ىلا اينولوك ةبج نم نيرلا رهن تزاتجا ةينامور ةلمح رخآ
 . ايلاغ ءاحنا ةفاك ىلا ةرباربلاب فذقي نا « نيرلا رهن لوط ىلع « وزغلا ثبلي نلو

 ةروطخ ىهدأ « نيرلا طخ عدصت لبق هلوصح لعفب «بونادلا طخ عدصت ناك 598

 . رطخلا ةريثابم ايلاطياو ناقلبلا ضرع هنآل « اضيا 0

 روهمج ابوروا وحن اهنم هجتا يتلا <« ىطسولا ايسآ بلق نم « ديعب نم ةزهلا تءاج ,
 ١ تمظاعت مواقت ال ةعفد : ًاليوط انمز نيصلا اوقلقأ نيذلا .

 ءيش لك لبجن ءاسؤر ةدايقب « مهترجو مهيلع تبلغت نيذلا سانجالا يفلتحلا ودبلا نيب رآرمتساب
 ةيرسشب فورظ طغض تحتو « ةردان ةميزع ةوق ىلع مهراطفناب فارتعالل نورطضم اننا عم « مهنع

 لاجر اهبالتسا رظتني يتلا تاورثلا بذاجو نييرضحلل راقتحالا عفادبو  ةّحلم ةيداصتقاو
 اسور اوغلبو « نيلأ » لا مهلا اوم مث ناتسكرتلا لئابقب ابونج لوفملا ءالؤه عفد . ةيبخالا

 يخيرات لم لوآ « رثكأو ترق ةبط نومدقيسو « اومدقف . طوقلا اوبجاو ثبح ةيبونجلا -
 ام هدالبو رصم ترم يتلا تاوزغلا رارغ ىلع نييبوروالا دولهلا ةرجه روصت حتي - فورعم
 تايروطاربماو بوعش تالوصو تالوجل  لوالا فلالا لئاواو يناثلا فلالا يف نيربنلا نيب
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 . اهحاجن رارغ ىلع اقعاص يئابنلا اهرابهنا ناك يتلا ةعساشلا بسايسلا

 مهمسقيو « رارقتسالا اوفرع دقف . ةيروطارسمالل نيقلقم ًاناريج كاذنيح طوقلا نككي م

 تضرف مظنتلا ةنسح ةلود ثفلأ دق ةيقرشلا طوقورتسوالا ةئف نا ودبيو .١١2نيتئف نورصاعملا

 ةق اما . اهنتصرق لامأل ”دح كلذب عضاوف : ةيسورلا بسابسلا لئابق ضعب ىلع اهتياح
 اسآ يف ةيوط ةدم « اليفلوا « اهدارفا دحا ماقا . اجاتها رثكأ تناك دقف ةيبرغلا طوقيزيفلا
 ىلا داعو افقسا ميسو يرآلا بهذملا ىلع ةيحبسملا ةنايدلا قئتعا . نيطئطسق دبع يف ىرغصلا
 يتلا ةيطوقلا ةغللا ىلا سدقملا باتككلا لقن كلذ ليبس يفو : ليجنالاب مهرشبي عرشو هينطاوم
 تاونس عبس دعب « رطضاف . ناجبطلا ضعب راثا دق هريشبت نا ديب .ةيدحأ اه عضي نأل رطضا

 . "6م ةنسلا يف « نينمؤملا نم روهمج عم « ةينامورلا يضارالا ىلا ءاجتلالا ىلا « اظعاو اهاضق
 « نيصتغملا دحا هقل يذلا دضعلا نمو تاوزفلا نم اكش يذلا « سنلاف روطاربمالا لقتساف
 « طوقلا نكي مل « راصتخالابو . ينثولا معزلل يحبسم سفانم ثعبل ةيلخادلا تابارطضالا هذه

 .نأش اذ ارطخ مهدحو اولكشيل « ًاروطت مظعا ةراضحي اورثأت نا دعب

 ىلعال « كاذنآ مهيلع قبطتيو مالو ةنسلا يلاوح اغلوفلا رهن نوزاتحي نوهلا م اه نكلر

 ةسرتفملا تاناوسللا هذه » : ريهشلا سونّتسرم سونابما فصو < نرق دعب هيلع نونوكيس ام
 نع ًامجراخ ًالكش نروفلتخملا <« سعتلاب نوردزملا ناسرفلا ءالؤه « « نيمدق ىلع ةرئاسلا

 قيرحلا نوعرازلا «سفنلا ابنم زقت تاداع ىلع نوشمتملا «ةيعرملا ةسبلالا نودترملا « نييبوررالا

 نيذلا طوقيزيفلا نم اوندو رتسيندلا رهن اوعطق مث طوقورتسوالا ةكلمم ىلع اوضق . ناكم لك يف
 نيذلا طوقورتسوالا مهب قحتلا ثيح بونادلا وأ اينافايسنارت اوحث اودرطو اومزبنا نا اوئبل ام

 . نوهلا رمز يف اورهصني م

 .مهلاجرنم ةدافتسالاب هنم آلماربنلا زايتجايسنلاف مهل حمسف .روطاربمالاب نويحيسملا راجتسا
 ٠٠٠١ 2٠١ لا زواجي مل مهييراح ددع نأ عمو «8الال ةنسلا ذنم تعقو مهنببو هنيب ةعبطقلان كلو

 ماما قرشلا يف يروطاربمالا شيجلا « 4 ةئسلا نم بآ رهش نم عساتلا يف « اومطح دقومهناف

 . هتثج ىلع روثملا لاحتساو « هسفن سنلاف كلهو « ًاددع هقوفت نم مغرلا ىلع سلوبونيردنا

 دق ىهئاف « ةنيدم ةيا لوخد اوعيطتسي / مه اذاو . ةينيطنطسقلا وحن كاذنيح نورفاظلا راس
 يتلا تاراصتنالا ضعب نم مغرلا ىلع « أ”دب' سويسودوبث ري مف . فايرالا ىلا بارخلا اولقن

 «تامدخلاب مهيلع دوعولا قادغابو «هتمدخ يف مهاخداب مهعم قفتي نانم «راطخالا أوسا تدعبا

 . ناقلبلاو بونادلا نيب شيعلاب مهل حاسلابو
 « دعبا الغوت اهيف اولغوت مهنكلو « كنرفلا رارغ ىلع « ةيروطاربمالا يف ذئذنم طوقلا ىسما

 ًاريبعت ديعتسن نا انه انتنكمبو . ةراسجلا نم ديزم نع اونهربو صارت مظعا ةلتك اوفلاو

 .« نولدتعملا طوقلا » مث « طوقيزيفلا » كلذكو ,نيعماللا لب « نييقرشلا طوقلا » ينعت ال «طوقورتسوا» )0(
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 ةينامورلا ةيروطاربمالا « ةياهن ةيادب » دادحي سلوبونيردنا موي نا لوقنو نياتس تسنرال

 . يطسوتملا ملاعلا ةيروطا ربماك

 اهذوفنو ةيروطاربمالا ةوقل تدادس يتلا تابرضلاو طوقلا ءاطعا يذلا لثملا ناف

 اواقتناف : مهتالواحمو مهعماطم ةراسج يف يداغلا ىلا نيرخآلا اهئادعاب تعفد دق

 . ةريثك تاراصتنا اوزرحاو ةديازتم ةيزعب ناكم لك يف موجها ىلا

 ءارحصلا يف نويليعامسالاو «ايسآ يف نويروزبالا : ًاددع بوعشلا رغصأ موجهلا اذ ماق

 نوقشنملاو <« ىربكلا ءارحصلا نم ودبلا جرخ « ايقيرفا يفو . ايلعلا رصم يف نوسيلبلاو ةيبرعلا
 ةقطرملا رتقس تحت دالبلا يف يعاتجالا بارطضالا اهدجوا يتلا ةلملبلا نيلغتسم ؛ مهآمج .نم
 ضعب وا ةربارملا ءامعز ضعب اهمظن تلا تاروثلاو « ( ةحاطرق فقسا طاتودل ةمسن )ةطانودلا

 ةيماحلا ىلع مهتامجه نم نويدنلربالاو نويدنلتوكسلاو نويتكنلا رثكأ ايناطيري يفو . نيفظوملا
 نع نوسكسلا ءاج مث ؛ سوئايرده روس ىلع ةظفاحلا نع تزجع يتلا ةينامورلا ةيركسعلا

 «ابلاغ ىلا هءارو شيجلا قرف نيبصتفملا دحا "رج سماخلا نرقلا لئاوا يفو ؛يلامشلا رحبلا قيرط
 ةرطيسلل رثا يأ « ةنس نيثالثو عبرا دعب يأ « 46١ ةنسلا يف ءاهمق قبي مل يتلا ةريزجلا تيلخأل
 . ةينامورلا

 ءاموريىلا ةطنحلا ريدصت تفقوأ يتلا ىربكلا ةيقيرفالا تاقاقشنالا ءانثتساب «اذه لك ناك ام
 . ةيروطاربمآلا ب ةسفن تقولا يف ؟ ىودعلا لقتنت ) ول ىمظعلا ةيههألا عباط يدتريل
 .ايلاغو بلالاو بونادلا دودح. ىلع تاراغلا اونش « ءاوسلا ىلع مهنم ددجلاو ءامدقلا «ةرباربلاف
 ةموكحلا قبي لو . مهقيرط قش ىلا ًاريبخا اوقفرت مهنكلو « مهفالسا مهمواق نا ثدحف

 « ابلاغ نيلداعتم « نيطالب ىلا « سويسودويث توم دعب « تمسقنا يتلا « اهسفن ةيروطاربمالا
 رمزلاو ءامعزلا نيب تاسفانملا لالغتسا ةلواحم ىوس رغتآ دروم نم « أدبا سئاسدلاب نيقشنم'

 ١ . بوعشلاو
 . ىدجا ةمواقم ءادبا ىلا « ىرغصلا اسنآ ىلا اهدانتسا_لضفب « ةينيطنطسقلا قفوتتس

 «سوسودوش ةافو دعب :هاحتا لك يفبارخلل تضرعتيتلا ىلوالا تناك ةيناقلبلاةريزجلا هبش نككلو
 يتلا ةنزحلا تاءاصحالا ىلا غصنلف .زينوبولبلا ىتح نانويلاو ايقارت « كيرالا » طوقيزيفلا زاتجا
 ليسي ينامورلا مدلا وه اه : عبارلا نرقلا نم ةريخالا تاونسلا يف سومنوربأ سيدقلا اهركذ
 انقيكس نرادلبف . ةيئايلوجلا بلالا لابجو ةيئيطنطسقلا نيب رثكأو ةنس نيرشع ذنم موي لك
 ناتينوناملاو انتالدو ريبالاو امشاو ايلاستو «١!ايسادو اينادردو اينودقمو ايقارتو ( زغلا دالب )

 لماشلا موجحلا

 ابمسإ قلطا 0 ةيققحلا ايساد ءالشخا دعبو 8 ًايدرقت ةيلاحلا اجدوربود ةقطنم كاذن ايئيكس ةيالو قفاوت )١(

 , ةيدقلا ايبرس نم قرشلا مسقلا 1 ايئادرد عم « قفاوت برونادلا يونج ةديدج- تابالو لع

 ةولل



 اموحاتجا نيذلا ناموكراملاو لادنافلاو نوهلاو نيلآلاو طامراسلاو طوقلا ةسيرف تحضأ
 . اهوبلتساو اهوقزمو

 هيلا لوحي نا يف قرشلا طالب ددرتي مل يذلا برغلا رود ءاج « ناقلبلا بارخلا مع نا دعب
 نرا دعي اهوغلبق صاخ عوني ايلاطيا مهتوهتسا . ركنلا ةميلسلا تاورثلا ىلع نيبلاكتملا ةازغلا
 « كيرالا )لغد 4٠6«4 ةنسلا نم بآ نم نيرشعلاو عسارلا يفو . كيتايردالا لوح اوراذ

 ٠ ءاج "مث .'مانا'ةثالث ماد بلسل ابعضخ أو «نيتقباسلا نيتنسلا :ةليط هتمحر تحت تناك يتلا « امور '
 رود ءاج.و . نيرلا قيرط نع طوقلا املا اوقتس نورخنآ ةازغ قفدت ثم ائناسساو ابلاغ رود

 امورىلا < ةجاطرق يف رقتسملا «كيرسنج يلادنافلا لخد هه ةنسلا يفف . ًاريخا اهسفن ايقيرفا

 رزجلاو لحاوسلا تزغ « كلا تارطلا ل ريكو نيعوبسا ةلبط اهبلس حابأ يتلا
 . قرشلا نع هيلختب يقيقح مالس ىلع لصحي ل قرششلا نا ىلع لبلد اذهو : ةينانودلا

 تان فيك نا ىو او دنت م طا تابع ام فقص

 اهروطت عسنت ب باتكلا اذه فده نم سبل ةيوضوذ ةفصاع تتلفنا فنع يأب

 . ديعب وا بيرق نم اهبقاوعو

 طبر نا عيطتسي خيرات وا ثدح. نع 4 ىفوفلا هذه يف « خرؤملا ثحبي اثبع « عقاولا يفو

 دق « 4٠١ ةنسلا ىف « ابسفن امور لالتحاف . روطتلا يف مساح افطعنم فشتكيو هضرع اهب

 ةدمحولا هتمبق صلختس لالتحالا اذم هلكشي يذلا زمرلا نكلو . نيرصاعملا لهذأ
 يرد اسر يا فطتخي نا كيرالا عطتسي ال - - كاذنآ اهرضاح نم ال ةنيدملا يضام نم

 ابفلخو اهرهص اهنم جوزت يتلا «سويرونوه روطاربمالا ةقيقشو سوبسودوبث ةنبا ايديسالب ”الاغ
 يه مويلا اهيحري يتلا ةركفلاو . اهليقتسم نم الو - ةوبرات يف ةمظع ةبباب < تاونس دعب فلوهتا

 يتلا « امور ناب داقتعالا عبطتسي ناك نم » : روفلا ىلع سومينوريا سيدقلا اهي ىلدا يتلا كلت
 نككلو «؟ موب راهئتس «هرساب ملاعلا ىلع ةزرجلا تاراصتنالا نم ريبكلا ددعلا اذه اهتافاس فلؤي
 نورق ةسمخم كلذ لبق « فرع دق سونابلبما نوسيش نا ذا « ةجاذسلا ضعب لوهذلا اذه يف

 ةشهدلا باوصلا برقا وه ام نكلو . ةموتحم ةروصب موب لسسحس رابهنالا اذه نا « فصنو
 هفصو انيوبتسي يذلا 2« ثدحلا اذه ناف : خييراتلا يف ثادحالا دعب هب حمسي قيقدت اهثعبي ىلا

 « ريثكب كلذ لبق أدتبا بكرم يف ضرع درجم لب“ءيش يال ةيادب وأ ةجيتن سيل « مظعلاب
 , اضيا ريثكب كلذ دعي ام ىلا دتمسسو

 مف ؟ اضيا امور دجم نيوانع نم امه تاذلاب ساردنالا اذهو ءطبلا اذه نا ربتعن ال فيك
 هناكس حبصا ملاع يف ةرشتنم اهسفن يه تناك لب © بسحف ةليوط ةدم هتديش ام مده ضئقي

 . ةونع نوبالسلا اهلخد يتلا راوسالا جراخس ةايحلا يف رارمتسالا اهتعاطتساب ناكو :اضيا اهءانبا

 دقر . مهرودب اههانبا ةرباربلا ءالؤه يسمي نا « طبضلاب « اهيضام ديلاقت عم ماجسنالا ىضق

 مم



 مارتحالا «اهطوقس دعب ىتح <« ثحوأو . مهسنج ينب دض ىتح صالخاب دحاو نم رثكا ابمدخ
 ددملا يريثك اوناك مبف . ثدحت ل ةغاستسالا نككلو . ام اثرإ مهل تكرتف مهنم ربكالا ددعلا
 مابال « يرمعل « تتام دق يبف . رصنلا ةنتفب ةنادزم « يفاملا يف م « مهماما ربظت ل يهو

 . يوبدتلا اهلمع ةعباتم عطتست

 ءاسقبلا ةينيطنطسقلا تعاطتسا ام اذاو . سماخلا نرقلا يف اهتوم نود اهعازن لوط لحي م
 . ةديدج زع مايا <« ىقحال نمز يف « فرعت نا لبق ةريقح ةايح تشاع دق اهناف « كاذنح

 ةللخادلا نتابوعصلا -,

 ًاروما نارسفي عبارلاثرقلا فصتنم دعب اهمسجت رارمتساو ةيجراخلا راطخالا ةدوعتناك اذا
 ةليلب ةيروطاربمالا دوبجم تلبلب يتلا ةيلخادلا تابوعصلا لامها ىلع انالمحي الا بحبف « ةريثك
 تلواح دقو . دبعلا مدق تابومصلا هذه نم ربكالا مسقلا ناك . انايحا الش هتلشو ةمئاد
 . اهيلع ةرطيسلا ىلا كلذ عم قفوتتنا نود اهنم ددعل ةديدج ًالولح عضت نا ةيروطاربمالا

 لخت مو . ةدح ىلع اهنم الك سردن نا « نآلا ذنم « ىحتست ال تابوعصلا لك نا يبيدب

 تابوعصلا هذه لسلست نا دبب , اهحتفت يف اهنم لك اهقاعا يتلا ةريثكلا مودملا نم ةيرشب ةعامج

 نيرطخلا ىلع نذا رصتقنلف . نيرصاعملل حضتي مل وه نا « ةقحاللا لابجالل حضتي اهتبمها بسحب

 . نيمظعالا

 ةيلهالا بورحلاو ةطلسلا لاقتنا - ١

 تامزأب « ةيلهالا بورحلا اهيلا رحت يتلا ةيداملا ٍتابارطضالا ببسي « ءاطبا نود ركفنس

 لصوتي م يذلا ىروطاربمالا دهعلا يفةنمزملا ضارمالاكلت«تاباصتغالابو ةيروطاربمالا يف ةفالخلا
 « هدوبجي لك غرفأ هنا ديب . ةطلسلا لاقتتال ةتباث دعاوق قيبطتو عضو ىلا « هتادم ةلبط «طق
 فورظ يفو « أريخا ةملاّعفلا ضعبيو « انابحا ًادج ةركتبم ةروصبو « كاذ لئقو كاذن 1

 ٠ 0-3 7 0 ا

 , صقنلا اذه "دس ةضب « أدج ةقشد

 يتلا ىضوفلا سورد لوالا اهردصم « يناثلا يروطارومالا دبعلا يف « ةبوعصلاف

 « كاذن7 ءاقملا سوردلا هذه ضعبل رتدق ام اذاو . تلاثلا نرقلا ةمزا ابتنقل
 يعيرسلا ةرطابالا نم ريبكلا ددعلا اذه ةيور دعب « دحا كشي ملو : بجحلا ةفاك تقزم دق اهئاف
 ظافحلاو ةطلسلا مّتلست حتي 2 ءىجافم بلقت لكل هسفن عضاخلا « دونجلا ىغر نا يف « لاوزلا

 ةبسنلاب يداع حومط نم رثكأ « ةطلاغم نم كلذ يف ام ىلع « ةطلسلا ءارو يعسلا ىسمأف . اهيلع
 . هتوظح لاوز هملا "رحي دق يذلا يروفلا توملا نم ةاجنلا يف ريخالا هظح ًانابحا وهف : دئاقلل
 عنت م ىتلج تامدخ ىدأو هل قبس يذلا 2« سونافليس يجنرفلا لواح « ًالثم "هد ةنسلا يفف

 ةماعلا فو رظلا
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 لمحي هتايح صيلخت « هنع ةبذاك ةياشو لك يناثلا ساتسنوكل اومدقي نأ نم نييصخشلا هءادعأ
 «روطاربمالا نا ذا «حداف أطخ بككترا هنا ريغ :اينول وك يف ًاروطاربما هب ةادانملا ىلع هراصنأ
 رطضا دق « ءارتفاو "نحت نم تاياشولا هذه هيلع توطنا ام « ءاتثالا هذه يف « فشتكا يذلا
 يف هتحت لئاط ال ثداح. ماما نحن . هب ةادانملا ىلع رهش رورم لبق بصتغملا مادعا ىلا كلذ عم
 . دونجلاب مئادلا لاصتالا اهيلا عفدي ناك يتلا تالواحلا نع فشكُي هنكلو « هتاذ "دح

 يف هدوجو نا ثبح نمف . روطاربمالاب ةطونملا ماهملا لومشو لقث نع ضيا ةبوعصلا تمجن

 عمجتي امثيح « ددج نيسفانم زورب رارمتساب ىري نأب هسيلع يضق « ليحتسم رمأ تابيجلا لك
 ةبراح بيغتلل رطضا ام اذاو . دونجلا ىدل ام ةيبعش وا ام دجم باستكال ةصرف حنستو شيج
 ناكمالاب ناك لجا . نيرخآ نيسفانم زوربل يفك نوكي هبايغ ناف « يجراخ وا ىلخاد ودع
 ( سمس 7ة»سه ) سوريف سويسولو ليروا كرامةقباس كانهق : رثكأ. وا نيروطاربما كارشا
 < ميقافتاب « ةظفاحلاو ءاكرشلا راششا ضرفي لحلا اذه نكلو . لوالا يروطاربمالا دبعلا يف

 ْ هد د ن . ةلودلا ةدحو ىلع

 . يلالسلا رارمتسالا ىلا ةيرطف ةعزن قفاوي هنأل ادج ايرغم ودبي نا لحلا اذه نأش نم ناك
 لوحت ابنأل ًادج ةجراد ةقيرط هببأ ةطلس يف نالا كارسشا ناك « تايكلمو رسشب ناك نا ذنمف
 ةقيرطلا هذه ىلوالا ةيروطاربمالا تدمتعا دقو . ةثارولا نيمأت قيرط نع ةطلسلا روقُخ نوذ
 كارام ناف : ةروصلا هذه ىلع نيعملا فلخلل روطاربمالا بقلب ىتح ةيفتكم ريغ ةةرم رثكأ
 ةكارش نود ىمظعلا ةيرمحلاب هسفنل ظفتحم « سطسغوا » بقل سودوموك هنبا حنم دق ليروا
 اذه نا ذا « ةرثملا رجح قرافلا اذه ناك « ةيناث ةبج نمو . نسلا قراف هايا هيلوي يذلا ذوفنلابو
 , هسفن ضرفب هل حمست انس « هببأ ةافو دنع « نبالا غلب اذا الإ ًانسح ًاريس ريسيل ناك ام ماظنلا
 نبا دوجو مدع نم « « ردجألا » رايتخا أدبمب المع «نينينوطنالا دهغ يف « ديفتسا دقف كلذلو
 . ينبتلا ىلا ءوجلل « ةدع لايجأ ةليط « روطاربمالل يعرش

 نيدعت ىلا تئبلأ يتلا « يناثلا يروطاربمالا دهعلا يف ةيكلملا ةعاطتساب ناك « راصتخالابو
 «اهنمتيركسملا ايس ال « ةيموكحلا ماهملا نيمأت ةيغب « روطاربمالل « نيدعاسم ةدع لب < دعاسم
 . ةريثك قباوس ىلا دنتست نا « ةيلالسلا ةثارولا ىلا « اهاوس رارغ ىلع « كلذ عم تعزن يتلاو
 لبال « ىرخأ ةقباسلا كلتبو ةرات ةقباسلا هذهب « رشبلاو فورظلا اقافو < تلمع دق يهو
 لثم قبس دقف - ةديدج نوكت داكت ةبوعص « نيطنطسق توم ةادغ « كاردا ريش تكردأ
 - سوربواس سوميتيس يتبا لثم اصوصخو « سونايسبسف ينبا لثمو « سوكتناتيربو نورين
 روطاربما نع ةمجاتلا كلت اهب ينعا « اهتراثأ يتلا تاعزانملا ةدحي لاح لك ىلع ةديدج يه لب
 اهنئلك اذا مث نم بجع الف . ًاذوفن وا انس ريبك قراف يأ مهنيب لصفي ال ءانبأ ةدع كرتي
 . ةيلهالا بورحلا ْنم أظهاب انك تباثو حيرص يكلم ىتح ىلا راقتفالا



 يفف .كاذنآ تب رج يتلا لولحلا ةفاك“ضارعتسا اقح ”لمملا نم نوكي دق
 ترا 7م. ةنسلا ف ثدح دقو . اهنع ةرفاو جذامت هدحو ثلاثلا نرقلا

 اهسفن باقلالا يواستلاب اهحنمو هئاضعا نم نينثا خويشلا سلجم راتخا

 ماد . دحاو نآ يف نيصخش ىلا ىلوالا ةرلل تدنسأ يتلا ىمظعلا ةيربحلا اهبف امب اهنيع تاطلسلاو

 هذه نذا لمبنل . هنم نيديفتسملا ةب 2 هريغ نأش « ىبتناو اموب نيعست يئانثلا ريبدتلا اذه

 . ةبعقاو مظعأ ةيمهأ ىلع يوطنت يتلا سونايسيلك ويد ةلواحم دنع فقوتن ىتح ةلشافلا تالواحلا

 اهنا ذا « ةركتيمو ةماك اهنأب تزاتماو تاونس عبرأ تماد  لاوزلا ة ةعيرس نكت مل يبف يبف

 اهتدجوا يتلا رصانعلا نم هريغ ىلا 4 ددحم دعوم يف ةلاقتسالا وه « ًاديدج ًارصنع تفاضا

 .ةقباسلا تاراشخالا

 سونايسيلك ويد ماظن

 يعابرلا

 . شاقنو لدج عوضوم « ديعب نمز ذنم « ةيعابرلا ةموكحلا يأ «« ةيشرادتتلا » ماظن ناك
 «31هررقو سيكيس ةرسا »ىلا بستنا امبر«ملاع ةيرظن اهتأب « تراكروب بوقعي اهرّسف « نرق ذنمن

 نراف : مايألا هذه يف ةريبك ةمدق نم هل دعي ل « لوقلا اذه نكلو . مدحا لوق دح ىلع

 ليدعتبو طغضلا بورض ىتشل هعوضخم « ايمحيردت الإ ماظنلا اذه ىلا لصوتي مل سونايسيلكو يد

 ةيعابر ةموكح ماظن نا وه « كلذ عم هبف بيراال ام نكلو . ةلمع ةيزاهتنا اهتلما تاررقم

 تامزألل هتطساوب ادح عضو هنأب دقتعا دق ماظنلا اذه مضاو ناو « محلا هماست دعب ماق دق

 , دبعلا اه ضرعت ام ابلاغ يتلا

 «رخآلل اقيقش « ايعسر ءاهدحأ نوككي «دحاو نآ يف نييروطاربما نييعتب ماظنلا اذه ىفَق

 «ىوقألا »يا ركبلا ةباثم امهدحا ربتعي نا ىلع « اهنيع باقلألاو اهسفن تامحالصلا امل نوكيو

 نييروطاربمالا نيذه بناج ىلإ « نيعي نأب ىفق 5 . (هنيب فالش لك يشاحت ةيغب « لوالا»و

 بسذلل رابتعا يأ نود هترادجل هراتخا يذلا روطاربمالا دعاسم امهنم لك نوكي « ناوصيق د

 ناك رصبق لك نا كلذ ىلا فضأ . هرايتخا نيح هانبتو  ءانبالا ضعب يصقأ دقف - يعيبطلا

 ىلع يفقي رارق رادصا يف سونايسيلك ويد ددرتي مو . هتلاقتسا وا هتافو نيح هروطاربما فلخ

 وه لاقتسا دقو . ةطلسلا هتسرامل نيرشعلا ةنسلا لبتسم يف ةلاقتسالاب ةعبرالا ءاسؤرلا نم لك

 ماغرا ةيغب طقف ًاربش رشع ةعبس لجألا ًازواجتم « ".ه ةئسلا نم (ويام) رايا لوا يف هسفن

 رابتخاو«روطاربما فصم ىلا نيرصبقلا ءاقترا كلّدب احيتمو“ همارتحا ىلع سونايميسكم« همخاو

 . نيديدج نيرصبق

 « ةمارصلا م أ « راكتبالا : انباحعاب ردجألا وه ام « ةقيقحلا يف معن ال « ماظنلا اذه مامأ

 دقو نور احا سب هلقأ 6 قافتالا ىلع ةمئادلا ةظفاحملا ايثدبم مزاتسا دق وبف ٠ ةجاذسلا مأ

 نم روفنلا « دافحألاو ءانبالا قيرط نع رارمتسالا يف ةبغرلا : ةيرطفلا فطاوعلا ضعب لضهأ

 ىفق لجا . يدلاولا ثرإلا نم نيمورحلا ءانبالا سأيو « ينبتلاب ةرصابقلا عزجو « ةلاقتسالا

 «دكأتلا عاطتسا هنكلو . نيتتسلا نس يف لاقتسا روطاربما ماهوألا هذهل مستسي ال نأب رابتخالا
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 تددس دقف , شاه هنع نيلوؤسملا لختو هماظن لشف نم ؛© يؤ ةئسلا ى ةيثملا هكردت نا لبق

 روطاربمالا يفوت يذلا ءايناطيرب يف طبارملاشبجلا عراس نيح < م.+ ةنسلا ذنم ىلوالا ةبرشلا هل

 ذنمو . هرصيقل ثارتكا امنود « نيطنطسق « ديقفلا نباب ةأدانملاب ؟ هتادحو نيب رولك سناتسنوك

 ممدادع يف لخدي ال « روطاربما بقل نوامحي صاخشا ةرسشع ينامورلا ملاعلا يف ناك م١٠ ةنسلا

 . ىرخأ ةرم مخت ىفوفلا تذخأف : يفرشلا روطاربمالا سونايسيلكو يد

 يلخادلا ملسلا ةيروطاربمالا تداعتسا « نمثلا ةظهاب ةيوط بورح- دعب

 ماقنلا ىلا ةدوعلل هبأي ل يذلا نيطتطسق وه « درف ديس ةدايقب

 ةديحولا تاررقملا نا لوقعملا ريغ نمف « ةفالخلا رمأب ركفي ل هنأب لوقلا لاحتسا اذاو . يعابرلا

 يضارالا مسقت ىلع « نيتنس هتافو'لبق « رصتقا دق وبف . ةيئاهنلا هعيراشم لباقت اهذختا يتلا

 هئانبا ىلا ؛ ىربكلا ءازجالا يهو « اهنم ةثالث ةيالو تدنسأ « ءازجا ةسمخ ةيروطاربمالا

 . هتوخا ءانبا نم نينثا ىلا نيرخلا نيثرجلا ةيالوو « ةثالثلا

 لق « تراك هنا كلذ ىثعف « ابامما باوحلا ناك اذا ؟ ىرت اب يقيقحلا هلح اذه لبف

 ىتح بهذ نم لوأ 6« دبعب نمزب © مواز ونوع نيمحنلو راكلاو 316م عاود نيمجتفورمملا

 اما ينعي كلذ نكلو .يداع ثرإك ةبكلملا ةلودلا موهفم وه بيرغ موبفم قيبطت يف لاحلا

 نراكمإب داقتعالا ليحتس هنا لاح يف « ةديدج تاعزانم يف اهب ءاقلالا اماو ةلودلا عيدصت

 «مثنيءانب ردجألاف . هدبع لوا يف ةريثك تابوعص فداص يذلا كاذ دنع همعلا اذه لثم دوجو
 روطاربمالا نييعتو رابتخالا قمم « ةسخلا ءارمالا ناحتتما دعب « هسفنل ظفتحا هنأب داقتعالا

 . كلذل مزاللا تقولا هل كرتي ل توملا نكلو . قيسنتلا رود يف هفلخي يذلا يقيقحلا

 0 يا ماما « لاح لك ىلع « انعضت مل يتلا ةيظيراتلا ةرابلا هذهل ًادح عضنل 3

 ةينهذ يفو « ينوناق هنم رثكا ىلمعف « ققحت يذلا ديدجلا اما . ديدج ولا رار

 . ةيروطاربمالا تاررقملا يف هنم رثكا اياعرلاو نيلوؤسملا 1

 نيطئطسقكلمدقف .درف روطاربما يف ءانثتسا الا دسجتتل ايلعلا ةطلسلا ثداع ام « ةبج نم
 رع ةليط بقاعت < ثوم ةنسلا لتمو . هتافو ىتح مغ ةنسلا نم « ةنس رشع ةثالث هدحو
 نل « يدرفلا كلملا نكلو . سونايفوج و سونابلوجو يناثلا سناتسنوك : ةرطابالا تاوئس

 نم(رياني) ؟ ك رهش يف سويسودومش توم تقبس يتلا ةعبرالا رهشالا لالخ الإ « كلذ دعب دوعي
 دق «روطاربمإلا انبا اه«نيوخا نا ذا «انوناقال يلع الا كلذ عم هل دوجو الو ؛ سوه ةئسلا

 ةرورض تناك ةكارشلا نا ذا : ًادج ةريصق هتدوع ة"دهف . ضيا روطاربما بقل كاذنمح المج

 , ةيلمع بايسأل ةحلم

 «يميلقا مسقت ال ةيعمجو ةكارش دوصقملاف :عقاولا اذهمبف يف ءىطخن ال نا اني ردجي هنا دبي

 نيع ءاوس « روطاربما لك نا عم ايرظن ةدحاو ةيروطاربمالا . ريبعتلا زاج اذا يروتسد وا

 جرجرتملا نيطنطسق لح
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 عافدلا وا اهئم مسق ةرادا يلمع افلكم ناك « ًاذوفن لقأ رخآآ روطاربما وا « ال ما رصيق هعم

 «هئالمز وا هليمز ةقفاوم دعب الإ ةثيحلاهذه يف ايمسر لبقُيل ديدج روطاربما يأ نككي لو .هنع

 فيك « لاح لك ىلع « مويلا ىتح ىرن نا نود -- بسحف ًايرظن ائيش عيرشتلا ةدحو نكت مو
 وه ةيروطاربمالا « يرطشل » ةرباربلا هررق يذلا فلتخلا ريصملاو . ابيلعءاقبالا ىلا اولصوت

 دقو « ةيبرغ ةيروطاربماو ةيقرش ةيروطاربما نيب زيستلا ىلا ىففأ يذلا ةجيتنلاب هدحو

 يمسرلا فارتعالا نا لب ال . ايمسر هب فارتعالا لبق ًاليوط انمز عئاقولا يف زيبمتلا اذه سركت

 داعا نيح- « ؛95 ةئسلا يفف . روصعلا هذه ةلاطا يف انرساجت اهم ةميدقلا روصعلا يف طق لصحي م

 يروزيالا اهشرع ىلع اعيرتم ناك يتلا « ةينيطتطسقلا ىلا ( اليتا نبا ) ركاودوا « ريكسالا »

 لاجر ربتعا « ايلاطيا يف ةدوجوملا ةيروطاربمالا تاراشلا « ينانويلا نونيز مساب اسيدوكيسارات

 :عقاولايف تدطوت دق « مهرظن يف ةمئاق تلاز ام يتلا « ةيروطاربمالا ةدحو نا نوبقرشلا نوناقلا

 «« عامجالا » نكلو . بيرق قتحال تقو يف سوناينيتسوج اهلا دنتسيس يتلا يه معازملا هذهو

 . ديعب نمز ذنم هانعم دقف دق « مثاد نغت عوضوم وهو

 قافتالا دوسي نا ًاببجع ناكو .ةيروطاربمالاب ةرطابالا د”دعن: نضأ < كلذ لك ققختي نا لبق

 ةزبجالاو تاطالملا ةيحاودزا ىلا ةديعب تارقم يف مهتماقا ترجو . ةمئاد ةروصب مهنبب ايف

 رداوب قشب « امزاحو اقلطم ناك ولو ىتح « قافتالا ىلع كولملا ممصت مدطصا دقو . ةيزكرملا
 لمعلا ترا كلذ ىلا فضا . مهسفتا يلاهالا ىتحو مهرئاودو مهيراشتسم ةيناناب هلقا وا ءطبلا

 لعقيب ةعرسلا عباط ىدترا وأ رقبقت وأ أزجت دق « ةدايقلا ةدحو مزاتسي يذلا « يركسلا

 مجاه دق « ًادرفنم رصنلا زارحا يف هنم ةبغر « الثم سنلاف ناف : ةساسخلا وأ لبجلا
 ابجوتم ناك يذلا رخبآلا روطاربمالا لوصو رظتني نا نود سلوبونيردنا ماما طوقلا

 دق « يعاملا كحللا ىلا فورظلا هتأجلا يذلا « يناثلا يروطاربمالا دهعلا ناف اذكهو . هتدجنل

 . هئواسم رثأت

 عبارلا نرقلا فرعي مل . ةيلالسلا ةركفلا « اهيف ءارمال ىرشا ةدج كلانه

 ها. 0 ٠ هلا -. هل مب و المل رانا

 دهش نا دعبف . تابارطضا نم < لوالا نرقلا ىتحو « ثلاثلا نرقلا هفرعام سيب لشفو
 لجأ .ةيسودويث ةلالس سماخلا نرقلل كرت «ةشيقنلاف ةلالسو ةيئيطنطسق ةلالس

 وأ اليوط انمز « مهكح رارمتسا يف الو « مهيبا عم ءانبالا وأ نيالا كارتشا يف ةدجلا نكت مل
 ركف دق نيطتطسقف : هتلئاع ىلا هسفن روطاربمالا ءوجل يف لب « ريخالا !رذه ةافو دعب « ًاريصق
 نم ةيلئاعلا ةركفلا ثغلبو . هعم سنلاف هاخا كرشا دق لوالا سوناشتنلافو «هتوخا ءانباب
 ةسداسلا سونايسارغ غلب نيح : ىرخاو ةلالس نيب ةيجاوز ةطبار داما ىلع مهلمح ام ةوقلا

 جوزرتي و « ةنس ١7 رمعلا نم ةغلابلا نيطتطسق ةديفح نم سنلاف هوبا هجاوز هرمع نم ةرشع

 ا . طقف اهنامج درجمل سوناسيتنلاف ةنبا نم سوبسودومت

 ةينيطنطسقلا ةثاعلا خيرات ناف .ًادبا اثداه رمتسا دق تالالسلا هذه خيرات نا اذه لك ينعي ال

 ةةذ



 ةوخالا نيب تاموصخلاو تالاشغالاو طالبلا يسم نع ةرفاو ةبقاعتم ةلثما انل مدقي صاخ عونب

 روطاربمالا لايتغا ابقفار تاباصتغاو تاروث ًاضيا تثدحو . ةبلهالا برحلا ىلا تدا يتلا

 « ةقباسلا نورقلا يف ىرجام ضيقن ىلع « ةفينعلا ثداوحلا هذه نم ةثداح ةيآ نأ دمب . يعرشلا

 ًاروطاربما هدونج هب ىدان يذلا « سونايلوج عللاط نسح نم هلعلو . بصتغملا راصتناب هتنت مل

 يف ديحولا رئاثلا وهو . ناشيجلا مدطصي نا لبق يناثلا نيطتطسق همع نبا تام نا « ايسيتول يف

 . هحاحنل نع بيرغب ةيئيطنطسقلا ةلئاعلا ىلا هؤاّتنا سيلو « هتلواحم تحجن يذلا دهعلا كاذ

 نم مغرلا ىلع كاذنمح رثؤيو ربظب أدب دق ةلالسلل صالخالاب ًاروعش نا مث نم الج ودبي

 ةءافك دع نا كلذ ىلع ليلدلضفا لعلو .ةريثك مناوم

 و : ؛هم ةئسلا يف الإ هتدفح دحا لسغا نا ثدحي ملو . ًايعيبط ًاثوم وم نود لح

 تقولا اذه محلا يف اورمتسي نا لازهلا اذه لثم ىلع ةرطابأل طق ر'دقي مل ةيروطاربمالا ةأشن

 « اولواح نبذلا - ةعبرا وا ةثالث - ليئضلا ةرباربلا ةداقلا ددع وه رخآلا ليلدلاو . ليوطلا

 ًاريثك يذلا فدحلا برتقا دقف.يروطاربمالا بقللا باصتغا « اهب اومتمت تلا ةوقلا نم مغرلا ىلع

 يروطاربمالا ناوجرالا مارتحا نا : نورق ةعبرا ذنم ةرطابالا ةفاك ىودج نود هيلا حمط ام

 ىودج مدعي مزن الأ « ددصلا اذهب « انل زوجيو . رارقتسالا قيرط يف « ايجيردت « ارئاس ناك
 . ةطلسلا لاقتنا مظنت يف يناثلا يروطاربمالا دبعلا يف ةيككلملا دوهج

 ةبسنلاب تابارطضالا ددع ةل آض نم نكي اهمف 2« كلذ عمو

 « تماق دق تابارطضالا ناف « ماظنلا لخلخت قطنم تابضتقم

 مداصت ةيلخاد تالمح ةيروطاربمالا تحاتجا . دبعلا اذه ةراضح. مبف مدعل احلامها انضرعيو

 بورحلا حباذم ضيا ةيروطاربمالا تفرع دقو .اهنع عافدلل ةيروطاربمالا امههدبعتت ناشدج اهيف
 هذه قفار دقو . ةيلهالا بورحلا فنعو ةأطو نم هتفرع ام ىلا ةفاضالاب اهتأطو ة"دشو ةيلهالا

 تلوح دق يبف . ةيقيقح تانايخ تلكش يتلا ينجالا لخدتلا تابلط ةرم نم رثكأ « تاعزنلا
 نيحتي ناك يذلا ودعلا « دودحلا ةسارح فاعضاب « تمدخو « مهبجاوب مابقلا نع ًادبا دونجلا

 . يجراخلا رطخلا مسجت ىلا ةيلها برح لك تدأف :اهيلع ءادتعالل ةصرفلا

 الإ قفوتي مل هنكلو . اذه يثارولا ةيروطاربمالا ءاد ةجلاعمل هفالسأ هب مقي مل امب ماظنلا ماق
 يف ةءاسإ قوف ةءاسإ سانلاب قحلي نأل انفاك لاز ام ررضلا اذه نكلو . طقف هررض فيفخت ىلا

 . مهسوفن يف نزح قوف ًانزحو مداسجأ يف ملأ قوف املأ مهتاكلتم

 و ًايساس سويسودوشباقع

 نمزملا ةيروطاربمالا ءاد رارمتسا

 ةيئيدلا تاعازنلا - ؟

 يف نيبنسو .ناولسلاو ةيزعتلا رفوت نا «نازحالا هذه ماما < اهدحو ةنايدلا ةعاطتساب ناك

 ةرمتسملاو ةحربملا ةيسفنلا مالآلا ناف : بجاولا اذهب مايقلا نع فلختت ملاهنا ةيلاتلا تاحفصلا
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 يتلا ةرارحلا نكلو . يناثلا نرقلا ذنم هتدطوو ينيدلا روعشلا ثسأ ىلا ةقالطنالا ثدناس دق

 «ىرخالا تاعازنلاب تكباشت ام ايلاغ ىتلا تاعازنلا ضعي اهرودب تراثأ دقروعشلا اذهتقفار
 . ينيدلا بصعتلا فنع اهاوه داز يتلا « ةيجراخلا ىتحو ةيلهألا بورحلا

 «نييحسملا دض ىربكلا تادابطضالا نّسشد دق ثلاثلا نرقلا ناك اذا
 ةنايدلا تفرعو ٠*7 ةنسلا يف تفقوت دق « تادابطضالا هذه ناف هس 0
 ابنم تدافأ يجراخلا ممسلا نم ًابيرقت ةنس نيعبرا كاذنبح ةيحبسملا كلاثلا نرقلا رخادا يف

 . ةريبك ةدافا

 اهءاسؤر رتستي ملف . نيبتلعلا اهراشتنا وأ ام دوجو لهاجت عيطتسلل ةموكحلا تناك ام
 دعبو . نفادملا تثدحأو ةديدجلا سئانكلا تديش دقف :عبجلا نم ىأ رمىلع اولع لب اهعانتاو

 هذه يف نييحسملا مسق عازن يف لصفلل رطضا نييرمدتلا نم ةيكاطنا سونايليروا داعتسا نا
 ةيكاطنا فقسادض ايلاطياو اهور ةفقاسأ مهديؤي نيذلا كلوا ةحلصمل هبف لصفف : ةنيدملا

 سلوي قئالع نا يف بير ال , هبلا ةبوسنملا ةقطرهلا بيسب لزع يذلا يقازوماسلا سلوي.« قباسلا
 اتايثا « كلذ عم « رارقلا اذه يف نكلو . يروطاربمالا رارفلا يف اهرثأ اهل ناك « أيبونزب

 بجع الف .سونايسيلكريدةيالو نم لوالا فصنلا ةليط هركعي ام هيلع لخدي مل يمسر لهاستل |

 فنررقلا ذنمو . اهسفن روطاربمالا ةناطب يف امضعب لصح يتلا تادادترالا ترثاكت اذا مث نم
 « ىرخألا نكامألا يفو ؛ ايقارت نم ءزج يفو ىرغضلا ايسآ يف ةيرثكا نويحيسملا حبصأ تلاثلا
 فرا لوقت راصتخالا يف ةبغرو . راشتنالاب ةذختآ ةمحبسملا ةنايدلا تناك « قرشلا يف ايس ال
 قيرط نع « هنم ةبغر « يسنكلا خيراتلا » يف ةالاغملا دمتعا ابر « ةيرصيق ففقسا « سويفسفا

 نع كاذنيح اهمسرب يتلا ةفوطعلا ةحوللا نا ديب ؛ بيرقلا داهطضالا ةعاظف رابظا يف « ةلباقلا

 . عقاولا ىلع ةقبطنم « ىربكلا اهطوطخ يف « ودبت يفادلعلا عمتجلاب نيبحيسملا قئالع
 . ءيث لك لدبت « ةأجفو

 , صاخلا لسلعت ًاييرقت .خرؤم لكل ؟ ىرت اي لدبتلا اذه ببس وه اف

 نيب طبرب يذلا كاذ وه قطنملاو لقملل ةلدألا برقأ نأ ىرن « ليصافتلا يف لغسن نأ نودف
 فارمنالا نا ىرتسو : هرارقإ ىلا ىهتنا يذلا ينيدلا يمايسلا ماظنلاو سونايسيلكويد داهطضا
 ىلا فضأ . ةالاوملا مدعو صالخإلا مدعب يهابتلا « نيلوؤسملا رظن يف « هانعم ناك ةينثولا نع
 وا ددجلا نيدنجلا ضعب مادقإك : ايقيرفا يف هلقأ <« شيجلا يف ترج دق ثداوحلا ضعي نا كلذ
 مهعيمج نويحيسملا نهربي لو . ةيركسعلا ةمدخلاب:مابقلا ضفر ىلع « طابضلا ىتحو « ءامدقلا
 اهيأر ىأر يتلا « ةيناتنوملا ةقطرهلا تلاز اهو . ةيندملا تابجوللل امام نوعضاخ اياعر مهنأ نع
 . اهيلع ةسينكلا مح نم مغرلا ىلع اعورف تبنت « ةيادبلا يف يقيرفالا سونايلوترت
 ةدحولا ةداعا يف ْبغر دق « ةلودلا ملصأ يذلا يدنجلا كلذ « سونايسيلكو يد نوكي دقف

 سوتايسيلكوبد دابطضا

 هو



 بسحب «أريخا « لعلو .ىرخالا لوقحلايف ماظنلاو ةدحنولا اهب داعا يتلا ةدشيلا ل ثم نييبدالا ماظنلاو

 اننكلو . نيفا"رعلا ءاركبو « طيشنلا ينثولا < سريريلاغ هرصبق حام اب رثأت « يحبسملا ديلقتلا

 ريسفت لباقي ابنم الك نآل « لقعلا مهن عبشت ال اهلك تاريسفتلا هذه نأب فارتعالل نورطضم

 «هسفئروطاربمالا نكلو .يقطنم "لح نود « دابطضالا بابسأ ةلضعم لازت الو . هفعضي رخآ
 . . هدحو ىتطنللل ماد عضخي ال « تارابتعالا لك نع رظنلا فرصب

 ثلاثلا نرقلا رخ

 قطانم © ؛ ةينارصنلا اهتلخد قطانم - ؟ ؛ نيبحيسلا نم « ةيرثكا ارو « ةعفترم ةبسن مضت قطانم - ١

 . 891 ةنسلا يف نييوناملا فدبتسا يذلا لوالا بصعتملا ريبدتلا لضفأ اكاردا كردن اننكلو

 . ةودع ضارا نم يأ « ةيناساسلا ةكلمملل ةعضاخ ضارا نم صاخ عونب مهتديقع تعشا دقف

 دق“ مهتومب وأ مهيفنب تضق يتلاو رحسلاتاسرامو مهاوقت تاسرامم نيب تواس يقلا « ةءاربلا ناو

 . نيبصتفملا دحأ يسرافلا كلملا دناس ثيح رصم ةداعتسا باقعا يف ةيردنكسالا يف تق"دص

 . اعم ةئنلد ةسايس ريبدتو برح ريبدت مث نم تناكف

 ىنعم ةقفشلل فرعي ال ًاريبدت نييحبسملا دض هميظنت ىلع سونايسيلكو يد ممص ام ناكو

 ريبادت ىلا ابجيردت الإ لصي مو ةئيطب ةروصبو رخأتم دبع يف ذفن دق اذه هلم نكلو . اضيا
 طالبلا ريبطت ىلوالا ةجردلا يف ررقتف . اهفنعو اهلومشب سونايريلافو سويساد ريبادتل ةلثام

 ةعبراب قاعتف . مسارملا تءاح مث ةحيبذلا مدقت نوضفرب نيذلا| ءاصقاو تارادالاو شوبجلاو

 هجأ اهتيروطاربماو امور -+>



 نم ًاديزم « هقبس امل ةبسنلاب « اهنم لك ىدتراو « ”.؛ ةنسلا لثاوا يفو "هم ةنسلا لالخ اهنم
 يف ثملدنا ينلا قئارحلا نيبحسملا ىلا تيزع « صاخ عونبو : عارصلا دادتشا ببس ةدشلا
 لوالاموسرملا رصتقا : هيف سريريلاغو سونايسيلك ويد ةماقا نيح يروطاربمالا ايديموكت رصق
 مغرأ مث . اهفالتاو ةسدقملا بتكلا ةرداصمو سئانكلا مده رارقاو تاعائجالا رظح ىلع
 تحت « ةحيبذلا مدقت ىلع « ةنس نيسمخب كلذ لبق ثدح ام رارغ ىلع « ًاريخأ نويناماعلا
 . اقارحا توملا ىلا لصت دق ةمارصلا ةتوافتم تابوقع ةلئاط

 هناف < رمالا نم نكي اهمو . ةادش تادابطضالا ىسقأ دابطضالا اذه يحيسملا ديلقتلا ربتعي
 بدبسو . ةيروطاربمالا قطانم فالتخاب ًاريثك اتفلتخا دق هتدشو هتدم نكلو , ًادما افوطأ
 اهراجفناةيبعشلا داقحالا رجفنت مل «ةماعلا ةايحلا يف تاطلاخلا نم داز يذلا نيحيسملاددع دايدزا
 ءيش لك عضخ دقف . ةدشلا لامعتسا ىلع ةاضقلاو نيفظوملا ماغرا ةيغب < ودبي ام ىلع < يفاملا يف
 تايلعتلل ةريخالا ةجردلا يفو « نايحالا بلغأ يف أدج ةميلحلا « ةيصخشلا ءالؤه لوبمل يلاتلاب
 يذلا رصبقلا نع وأ روطاربمالا نع تاملعتلا هذه تردص دقو . اههوقلتب ىلا ةدش ةتوافثملا

 صاخشالاب قتفرأ 2« رولك سناتسنوكب » نيتطبترملا ايئاطيربو ايلاغ يفف . تايالولا هب طبترت
 سناتسنوك لامو : سونايسيلك ويد ةطلس مارتحا اهضرفي ةءاسإ ىندأ تاكلتمملا ىلا ميسأو
 . نكمم ررض يأ نم ًاولخ هتايالو يف ةيحيسملا ةنايدلا فعض ادب دقو ايس ال لهاستلا ىلا ايصخش
 ترأل اضيا دمالا ريصق ناك هنكلو افينع دابطضالا ناك دقف ىرخالا برغلا ماحنأ يف اما
 قرشلا يف الإ هتدم تلاط ًادادتشا هتأطو دتشن ملو . ”.و ةنسلا ذنم لاقتسا دق سوناسسسكم
 سوينيسيل ىلع نيطئطسق راصتناب الإهتني لو 78٠ ةئسلايلاوح د”دجتو م +١ ةنسلا يف فقوت ثبح
 , مابع ةنسلا يف

 يحبسم دبس «درف ديس ةطلس تحت ةيروطاربمالا ةدحو راصتلالا اذه داعا يا
 لا ءاعيم نطلب نبل .دااديرام ىزعا | اكتح ورز جاو... لام

 يف « ًاروطاربما هب ىدانمتيح « م. ةنسلا يف أدتبا يذلا ليوطلا برطضملا ع
 اذهو ثادحألا هذه اهيدترت ينلا ةيمهألا ماما ةشهدلل لاجم الو . ىفوتملا هيبأ دونج « ايناطيرب
 دقو . ةقحاللا روصعلا يف ءاعمج ةيناسنالا روطتل ةبسنلاب اهحئاتن ىلا نرظن ام اذا «دادترالا
 . دبعي نمز ذم تاشقانملا ىتش ةيمهألا هذه تراثأ

 ةيبدألا رداصملا يف حضاولا زيحتلاو ةكيكرلا ةيخيراتلا ةفصلا تاشقانملا هذه لبس ام ناو
 ةفلتخلا لماوعلا نا كلذ ىلا فضا . نيبقاعتملا هئادعأ باسح ىلع نيطئطسق مظعت يتلا ةيحبسملا
 نيب تماق ةموصخلا نا مث . ضومغلاو ةلبلبلا يف تداز دق كاذنيح اهرثأ اهل ناك يتلا ةريثكلا
 ناك دقف : اهب رعشي م لب ال «:ةينيدلا ةالابماللاب مهنم دحاو يأ رهاظتي لو . نيديدع صاخشأ
 دقف كلذ عمو . ةيدانعلا ىلع ليضفتلاب تافارخلا وحن « نيتبجلا نمو « ةيلكلاب اعفدنم رصعلا
 ىلع ارطيس دق حومط يأ وأ ةديقع ةيأ ةفرعم رلعتي ثيحب اضيا يشحو حومط عيمجلا يف شاج

 نلبي



 ىلا لصوتن ملام « مهنيب ةسفانملا نم كلت وا ةجردلا هذه يفو كلت وا ةرتفلا هذه يف مبنم لك

 ىلا حمطو ملقا ىلا دنتسا دق مهنم الك نا انه فضنلو . ةدح ىلع سفن لك ”رس ىلع فوقولا

 هجوأ نم زيمتم صاخ. هجو نع تربع دق « ناكم لك يف « ةينيدلا ةلأسملا نكلو . ىرخأ ملاقأ

 ىلع تنان ةءارب ةميق وأ 2« سادق ةميق سيرابل نأب داقتعالا ناكمالاب ناك دقف . ةبلحلا فورظلا

 ةدعاسم ىلع لوصحلا نم طونقلا « ةبناث ةبج نم « اضيا نراكمالاب ناك هنا ريغ ؛ لقالا

 تالدبت ناف كلذل . اهيلع ءاضقلا نم طونقلا ىلاتلابو «اهدانح ىلع وا «سفانم ءارو ريست ةفئاط

 فالتخاب فلتخت ةبسنب « ةحلصملاو ىوهلا «دحاو تقو يف « كاذن7 اهالمأ دق ةينيدلا ةساسلا

 ناهر ىتحو يحوو ؛ ماعلا يأرلا عقاو لوح تانيمختلاو تامولعملاو « فورظلاو « عئابطلا

 ال فصكف : ًادج ةدّئقعم نوكت نا الإ هذبك تامطعملا ةددعتم تاعزادمل نكمي الو . ةعاسلا

 9 ضومغلا نم ريبك بناج ىلع مويلا ىتح ىقبت
 الا « مادقت نا انه عيطتسن ال اننال لجخلا انيرتعيو . ةيالخ اهنكلو ةضماغ تاعزانمل اهنا

 تدجو دقف .نيطنطسق رصنت « ىرحالاب وأ « دادترا ةيضق :اهنع مجنت ةيضق ما « ىلزه زامياب

 لواح فاشتكا نم « حجرالا يف «دعب هتنت ل سفنلا ءاماع نم نيخرؤملا ةحيرق ناوةريثك لواح اهل

 ابيف يدقنلا جبنلا يلوي يتلا « ةفلتحلا رداصملا نم اقالطنا « موبلا مثاق لدجلاو , ةديدج ىرخا

 يلاتلابو < ةريشثابملا هجئاتنو « هبابساو «دادترالا اذه خيرات لوح «تاكوكسملل ًازاتم ًازكرم

 يتلا يلايلا ىدحا يف نيطنطسق ىلع لزن يملا يحوب ضعبلا هرسفي . هتقيقح ىتحو هقدص لوح
 ىلا « سويفليم رسج قوف « ىنميلا ربيتلا ةفض ىلع « سناسكم ىلع انش يتلا ةكرعملا تقبسش

 ةداع نوري ءالؤهو « سرب ةنسلا نم (ربوتكا)١ت رهش نم نيرسعلاو نماثلا يف امور نم لاهشلا

 نود « هتلما رهاظتك هنورسفي مهريغ راف كلذ ضيقن ىلعو . ًاعنتقم ايحبسم روطاربمالا يف

 ةريثك ىرخالواح «نيفرطتملا نيلحلا نيذه نيب « كلانهو .ةسوردم ةيسايس ةيزابتنا «عانتقا يا

 كاذنآ سوفنلا نم نكمتت مل ةالابماللا نا هالعا انلوق يفكف . اهسرد وأ اهديدحت ىلوتن نل

 فرصت «لبق نم سطسغوا رارغ ىلعف : همزاتست لح لك نع رظنلا فرصن انتا ىلع ةلالدلل

 ىلع همادقاب « دقتعا دق هنا ركتن نا اضيا ليحتسملا نم ودبي نكلو . رغنآ افرصت نيطتطسق

 هلالا ناو : اضيا هلودلا صّلخم امنا هناب « روطاربمالا نيبو هنيب لصفي ل يذلا «هصخش صيلخت

 نل « ةنس ةرشع يتنثا رورم دعب سودنسيل ىلع مث « سناسكم ىلع رصنلا هالوا دق ناك يذلا

 ةبسنلاب « ىنعملا اذ هدادترإلا ناكف . هئافلخ ةيامحو داشراو هتيامحو هداشرا نع عطقني

 نارطملا لاق اك «« انشخ » يقيو « ةقرلا هرصنت زوعا اذاو : ًاضيا ةيسايس ةيلمع « نيطنطسقل

 ٍ . ًاضيا درحتلا هزوعا دقف <« نيشود

 ريست لهف : ًايحيسم ةيروطاربمالا ديس ناك دقف « رمألا نم نكي اهبم

 9 رخآآ هاحتا يف تادابطضالا

 يذلا لهاستلا كلذ « هدلاو نع لهاستلا ثرو دق وهو . لهاستلا أدبم ىلع نيطنطسق ىشت

 تازايتماو لهاست .

 هس



 «هسفنس ويريلاغ رطضا دقو .ديحولا لحلا هنأكو « سانلا نم ريثكل «بورحلا هذه لالخ « ادب
 « ةدودعم مايأب هتافو لبق « لاضع ضرمب ببصأ نيحف . هب لوقلا ىلا « دودللا ةينارصنلا ودع

 نييحيسللا داعأو دابطضالا لشفب ةحارص بف فرتعا ةءارب رشا "لس « 9١# ةئسلا عبير يف

 د لح : : ب انماح اولدابي نأ مهيلع » : مهتدابع ةيرح
 هذه غلت لو < ةنينأمطب .هدالب يف شيعلا اوممطتسي ىتنو 4 6 راهدزاب ةودلا معنت ىلع

 ةيميسكم »سويئيسل مدطصي نأ لبق «م8١ ةنسلا لئاوا يفو . هدعب نم طق ةءاربلا

 صتناو هل قبس يذلا « نيطنطسقب وناليم يف اذه سوينيسيل عمتجا « قرشلا يف اهي لمعي مل يذلا
 « اهل ظفحت نا انتنكمب تاميلعت نع عاتجالا اذه رفساف . برغلا ديس حبصاو سناسكم ىلع

 تائلتمملا ةداعاب اهيف هرما سوينيسيل ردصا دقو . « وئاليم ةءارب » يديلقتلا اهمسا « احالطصا

 امع ةيانع لكب ثحبلا دعب » : تادقتعملا ةفاك لايح لهاستلاب ىدانو نييحسملا نم ةرداصملا

 ةيرثكال ةمدخ يدؤي نا « كلذ ةلمج يف « نكمي امعو « ةلودلا مالسو ريخل اعفان نوكي نا نكمي

 « ةيهلالا تاذلل بجاولامارتحالاب صتخم وه املك ةيوستببوجو رخنآ ءيش لك لبق انيأر « سانلا
 نيطنطسق فضي ملو.«هنوراتخي يذلا نيدلا ىلع يشمتلا ةيرح نينطاوملا ةفاكو نييحمبسملا ءاطعاةيغب

 «نلعا نيح «هرودب ًادبطضم حبصاو 4# ةنسلا يف سوينيسل ىلع رصتنا نا دعب كلذ ىلا ائيش'

 . « لضفي يذلا يأرلا ىلع منم لك رسيل » : قرشلا يبنثو ةنأمط ًالواحم

 ةظفاحملا لاح لك ىلع لمحتسملا نم ناك نزاوت نادقف نود لحت ل تاحيرصتلا هذه نا ريغ

 . ًادحاو اصخش اناك روطاربمالاو لجرلا نا ذا هيلع

 دض دابطضالا نع مالكلا « ةردانلا ثداوحلا ضعي نم مغرلا ىلع « يرمعل ططشلا نمل هنا

 درج تبجوا يتلا ةيلاملا تارورضلا يهو ؛ ةيمسرلا ةايحلا يف اهسوقط ترمتسا دقف . ةينثولا

 داما ىوس كلذك دصقي' لو . ةرداصملا ىلع ليلد يا انيدلن وكن نا نود «دباعملا تاكلتم

 يحيسملا سوريلكالا مافعاو « ةديدجلا سثانكلا ديمشتو « ةميدقلا سئانكلا ممرت نم ةاواسملا

 يدوبملا تونبكلا ثيلي نل يدلاو هلبق نم نومشثولا ةنبكلا هب متم يذلا ةيلاملا تابجوملا نم

 نيعب ةيحسملا قالخالا ذخأت ال يتلا عئارشلا لادعت نا ًاضيا يعيبطلا نم ناكو . هيلع لصحي نا

 نيبزاعلإ 2 ثرالا ةدام يف ؛« سطسغوا ذنم تباصا يتلا ةنوناقلا تابوفعلا ءاغلاب : رابتعالا

 . ادالوا اوقزرب م نيذلا نيجوزتملاو

 ايا فرعن ال نحنو  لقالاىلع حئابذلا ضعب ناف .كلذ نم دعبا ىلا بهذ نيطنطسق نكلو

 ريغ يمر لمع ياب هبف مايقلا رّبظحو ةينوناقلا ةحارلا موي دحألاموي ادغو . تمرح دق - اهنم
 لصحي ناك يذلا كاذك ايعرسش تبث ةسنكلا يف لصحي يذلا قاتعالا نوناقلا ربتعاو . قاتعالا
 . مهسو ريلكا ءاضعا ىلع ة يئاضقلا ةطلسلا قح ةفقاسالا دقتو . ةقباسلا تاءارجالا بسحي

 ىوس مكحتلا اذه بلطي مل ولو ىتح نييناماعلا نيب ةيئدملا ىواعدلا يفمربملا مهميكحتب فرتعاو
 ىضر نيطنطسق ءافلخ دحا ضرف نا تازايتمالا هذه طارفا نم غلب دقو . طقف نيفرطلا دحا

 هكأ



 طساوا ىتح ىلاوت دق ةنبكلا ىلع ةيئانجلا ةيئاضقلا ةطلسلا ىلع ضارتعالا راو نيفرطلا

 . سماخلا نرقلا

 يف ةبغرلا ىوس ريسفت نم اهل سيلو . يصخشلا عانتقالا راطإ ىطخنت ريبادتلا هذه لثم نا

 ةسيئكلا ءاسؤرل اب ةلودلا ةيوقتو ةلودلا ريسو ةامح يف اهكارشاو اعمر ًازاهج ةسمنكلا لعج
 هو ابيرغ ابالقنا عضولا بالقتا لعفب « ةيحبسملا ةنايدلا ناف !ذكهو . نينمؤملا ىلع ريثأت نم
 . امر ًانيد بيرقلا سمآلا يف تناك نا دعب ةلود نيد ايحيردت تحبصا « موتح

 ةافو دنع ةيئاهن ةبلغ زرحت نا نم دعبا تناك ةيحسسملا ةنايدلا ناف كلذ عمو 232032

 «هتيرثكاب « شبجلا ناك . دج ةيوق زكارمب ةظفتحم ةينثولا تلاز امن . نيطنطسق مادو

 « اهقنتعت تلاز ءامو . ًاديرقت نيروبشملا ركفلا لاجر ةفاك اهلا بستني لاز امو . اهب اكسمتم

 ًاددع ةلودلل مدقتو ةلئاط ةيراقع ةورث كلتمت يتلا ةيسلجملا تالئاعلا ءامور يف اهيسال «ةريبك ةبسنب

 ةطلسلا ىلوتي نا ينثو روطاربمال ردق ول 2« نكمملا نم ناكو . نيفظوملا زابك نم هب نابتسي ال

 70000. اماد ةيدبت نيطنطسق هيف راس يذلا هاجتالا لدبي نا « ةرشابم نيطنطسق دمب

 هدعب ةيئثو لعف ةدر تمستراو . ةعرسب لازو ءيمجلا يف رشآت هنأل سوناملوج قفشأ
 نا دعب « ريبكلا فظوملاو بيدالا سونابفالف سوخاموكن سريريف اهاذغ « اضيا ةنس نيثالثب

 بصتغملا يف يحبسملا ينيدلا روعشلا روتف نم « تشن ثبح « عيفرلا ينامورلا عمتجا دافتسا
 نوع نع ثحبي ذخأو « تساغوبرا » يحنرفلا لضفب ًاروطاربما حبصأ يذلا سويناجوا
 سوبناجوا دوئج هجبو يف فنعب «ةيلامثلا حيرلا» تببف . هب فارتعالا ضفر يذلا سومسودوش

 ةنسلا نم لوليا رهش يف لعفلا ة"درا ًادح تعضوو « '١' درابلا رهنلا » فافض ىلع مهدوهج تلشو
 هجوو هل قبس ام ةيلامشلا حيرلا هببجوتي « ليلجلل » ةيلغلا تناك ةيناثلا ةرمالف لكهو . و4

 ىلع كلذب لصحو ركسلا هئبا دتراف ؛ سونابفالف'رحتنا , سونايلوج بنج ىلا يمرافلا حمرلا

 هل قبس يتلا « ةنيدملا عاح ١ ةفيظو ىلع « نيتبلاوتم نيترم « لصح اي هببأ تاكلتم ةداعتسا
 . بصتغملا مايا يف اهسرامو

 يديأ يف تبقب دق ةطلسلا ناف « التف دحت مل يتلا ةريصقلا تارتفلا هذه انينثتسا ام اذا
 بسحنو «يمخشلا هجازم بسحب فرصت دق روطاربما لك نا يبهيدبو .نيطنطسق ذنم نييحسملا

 سنلاف هوخاو لوالا سوناينيتنلاق اهربشأف :لهاستلا ةركف ىلا مهضعب داعف . ًانايحا فورظلا
 ىلع ءاج روطتلا نكلو . تاونس عبس :كلذ دعب هادابجيو "4 ةنسلا يف هاتنس نوناق يف

 نم فوخلاو تادادترالا رثاكت اهبلا عفدي عبملا ىلع ىوققتلا ترطيس دقف : ًابلصتم مونعلا

 بقلب روطاربمالا ظافتحال ريسفت الو . نيرمآتمل بيغلا يفئاه عيجشتو ةيرحسلا تالسوتلا

 عطقنا نم لوا سويسودوبث ناكو . ىدجا ةبقارم ةينثولا ةيقارم يف هتبغر ىوس مظعالا ربحلا

 )١( وزنوسيا » لا دفاوز دما وهو « وكابيف » مساب مويلا فرعي « .

 نان



 سونسيسكم لواح امع ةلودلا لصفل تابثا اذه هعاطقنا ءاجف :.شرجلا هئالتعا نيح هلمح نع
 قبس دقو . ةيتونهبك بتارم نم كلذ همزاتسي ام عم ةبلثو ةسينك هميظنت سونايلوجو اياد
 بوصنملا حبذملا ينامورلا خويشلا سلجم تاسلج ةعاق نم عزني نأب رما نا يناثلا سناتسنوكل

 فنا ديب ؛ روغبلا ضعي هيلع نوقرحي نويئثولا خويشلا ناك يذلا رصنلا هلإ لاثمت ماما

 ةرتفلو < ىرخأ ةرم ربظي مو 2 م9 ةنسلا يف ليزا هنكلو ؛ قحأل تقو يف هداعا سوناياوج
 مات فرعن نحنو . سويئاجوا د بعوف الإ « ةرركتملا تاضارتعالا نم مغرلا ىلع ؛ ةريصق

 اهثداوح يلون نا زئاجلا نمو « هتراثأ يذلا يبدالا لدجلا لضفب هذه «رصنلا حبذم» ةبضق ةفرعملا
 . ةيزمرلا ثداوحلا ةمبق

 ممدقتميرحتبو اهتاكلتم ريمدت وا ةرداصمب ًايداصتقا ةشثولا ىنش وهكلذ نم رطخألا نكلو

 لعلو . ًاضراع الخد ردي ام لك يأ « دباعملا ةرايزو نيفارعلاو-بيغلا يفتاه ةراشتساو حئابذلا

 نامبالا رهاظتمك تاذلاب لامعالا هذه لثم تفدبتسا دق تاميرحتلا هذه نا كلذ نم ىهدأ وهام
 "فكلاب « توملا ةبوقع ةلئاط تحت «تضق 5 ةئسلا يف ةيساقو ةحيرص عئارش ثلسف .يدرفلا

 هذه تناك . « دياعملا ىلا لوخدلا ١ و « « مائص ا ةدامعو» و « « حئابذلاب لافتحالا ١ نع

 رسشن دق سوسسودوش نكلو .نيناوقلا هذه ليدعت ىلا نولوؤسملا رطضاف « اهناوأل ةقباس ريبادتلا

 ىلع ةيقث تامارغ ضرفب ىفَق ةرملا هذه هلوعفم ىرس ًانوناق«مو؟ ةنسلانم (ربخون) ؟ت هيف
 لزانملا لخاد ىتح « حئابذلا هقفارت مل ولو « ةدابع لمع لك رظحو نيلمهملا نيفظوملاو نيفلاحملا
 . سماخلا نرقلا لالخ يلمع تلاز نأ تثبل ام يتلا ةنثولا ىلع ذئذنم يفقف . ةصاخلا كالمالاو

 ةيحسملا ةنايدلا راشتنا تمدخ دق ةيوقلا ةلودلا ةدناسمنا يف مث نم بير الف

 نراك لهو . ةعرسلا هذه لثمب رصتنتل « ةدناسملا هذه الول ©« تناك ام ىلا

 ةعاطتساب سيلو « رختآ رمأف هناببت اما . زئاجل داقتعالا اذه نا ؟ ىرت اي رصتلت نا ردقملا نم
 «ةسينكلا تناك اذا ابف تبلا عيطتسي ال خيراتلا ناف كلذكو .ةلأسملا هذه يف لصفي نا خيراتلا
 لثمت يمسرلا طغضلا تحت ةلصاحلا تادادترالاف . ةدعاسملا هذه نع اقح تبضر دق « ةحيتنلا يف

 كاذنيح اهوانتت مل ةريثك اسوفن ناو : ةيعقاو اهنم رثكأ ةرهاظ نوكحت دق بساكم اهرظن يف

 تدقف دق « ةلودلاب اهتاقالع ثيح نم « اهنا كلذ ىلا فضا . ةيرورضلا ةقبسملا ريبطتلا ةبلمع
 هذه ىلع لوصحلاو ةقطارهلا ىلع« ةندملا ةطلسلا » ةدعاسم بلط ىلا اهتعراسب اهلالقتسا ضعب
 يف اهب تيضر ةضبق نم اهتالفا نود ةيروطاربمالا ةطلسلا رارمتسا لاح قرشلا يفف : ةدعاسملا

 يخبسملا نع هنتوكت يذلا يصخشلا موهفملاب طونم كلذ لك يف محلا رادصا نكلو « قباسلا
 . ةسينكلاو ةمحسملا ةنايدلاو

 دقف . لصفلا اذه يف اهبلا نرظن ةيواز نم هلقا « ةلودلاب قلعتي ايف كلذ نع رمألا فلتخي
 اهرفوي دق يتلا ةيبدألا ةدحولاب نكي مل نا «اهتطلس دبطوت يف «نيطنطسق صخشب «ةلودلا تبغر

 هدجت دق يذلا دضعلاب هلقأف « ةرئاخلا ةينثولا لحم "لحي ناميا راصتنا « بيرق لجأ يف « اهاياعرل

 ةلودلاو ةسنكلا

655 



 هذه ءارو ابعس تايحضتلا ضعبب تيضرو . لماكلا نينمؤللا صالخا نيمأت ةيغب ةسيدكلا يف

 ىلع « يبف : ةنقترملا ةأفاكملا ىلع تلصح ابنأب لوقلا ىلع دحأ رساجتي نل نكلو . ةياغلا

 . ةديدج ليقارعب « عقاولا اذه لعفب «تمدطصا دق « كلذ ضيقن

 ةيريمالا اهتالزانتو اهتايطعا ىلا ةراشالا ثقبس دفو . اهلالقتسا ضعب ًاضيأ يه ترسخ

 لس بيعت قالعألا ال « اناس بسم 3 35 ةيسا وق لوطاومالا ىطقاو + ةقرتاقلاو
 دقو « ًانايحا فلصتلاب نوفصتي لاجر «ةديدج- ججح « ذئذنم اهتميق هل تدثي دق اشيا مئاصنا

 يينولاست ةرزجم يف ناو . نمؤملل عضخ دق « هتاذ يف «يسايسلا لجرلا نا ةرم نم رشكأ ثدحم

 سوسوربما سيدقلا وثالمفقسأو سوس ودوبث نيب فالخلا ماكحتسا ىلا م4.ةنسلا يف تأ يتلا
 يفف . روطاربمالا ءايربكل طقف ةرادكم نكت مل امنا حجرن يتلا ثداوحلا هذه نع لثم ربشأل
 تحت « سويسودوبث ردصا « ريبك فظوم لتثق ىلا ىدأو بعلملا نم قلطنا بغش باقعأ

 «اولتق مث بسلملا دونجلا قتوط : ناوألا تاوف دعب الإ هبف هيأر نع عجرب مل ًارما « بضغلا ريثأت
 لفتحي نل هنأب كاذنآ روطاربمالا سويسوربما رذنأ . نيدهاشملا نم افولأ © تاعاس ةليط

 مث لقالا ىلع رهشأ ةتس ةليط بنذملا ددرت ٠ . هلمح نع رّثفكي نا لبق « هروضحي « سادقلاب

 ليحتسي . برلا دسج لوانتب « داليملا دبع يف « هل ممسو انلع هتئيطخي فرتعاف : ًاريخا عضاوت

 لخدت ةاغلملاو ةروشنملا نيناوقلا نم ةدقعم ةعومج ةيأ يف لمصفتلاب نيبن نا ”ظحلا ءوسل انه انملع

 0 م الا ابنع اندروا امل نكلو . ةيضقلا هذه

 وم انيف هريثي دق يذلا فعلا نم مغرلا ىلعف . نآلا ذنم اه عوضخلا قلطملا ةلودلا دّمس

 و هلا للسلع اهازغم ةقيقح كردن نا انيلع « تاذلاب ةيضقلا هذه نم فقسالا

 , هانزجوأ ام يف اهلوصأ ةريثك ةلبقم تاعزانمل ناو « رطخ يف

 نراك امو . ةلودلا هل تضرعت ام أوسأ « روقلا ىلع « دغي مل كلذ نا ىلع

 ىلع مسقنت نأب ىضريل «هل ًاريصن ةسينكلا نم لعج نا دعب « نيطنطسق

 ل ةدحاو نوكت نأ بحي سوفنلا ةراداف « اهسفن

 تاداشم مايق ةرتف يف .ًايحيسم روطاربمالا حبصي نأب تضق ةفداصملا نكلو . قاقشنا لك
 . نينمؤملا نيبو سوربلكالا فوفص يف ةلملبلا ثقلخ ةفشع

 اقوم ميقوقر .ةققاسألا ضعب ىلع ذغنا دقف . تادابطشالا نع تاداشملا هذه ىدحا ت تأشن

 اذه نم ةداشم ترحجفنا .٠ نيدحلملا ةدوعب « محلا نم ديزمب « مهوبق وا تاطلسلا نم ًادج انرم

 يف ةروطخ دشأ ىرخا ترجفناو . ًاليوط مدت لو ةروصحم تبقب ١ بنكلو رصم يف عونلا
 تضفأف « تاءارجالا لوصأ لوح تافالخلاو ةيصخشلا تامصاخلا اهتادح يف تداز « ايقيرفا
 يطانودلاب فورعملا « قاقشنالا اذه ناك . ةجاطرق يف قشنم فقسا نيبعت ىلا ب١١ ةنسلا ذنم

 امس ال اريبك (حاجن فرعي نأل « نرف نم رثكأ ةليط « ادعم <« طانود « يسيئرلا هثعابل ةبسن
 ًارمتسم لازب ال ناكو ؛ هسئانكو هتتنبكو هتفقاسا ةريثك ندم يف ًادهعتم « ايديمون يف

 تاقطرغلاو ةلودلا

 هكا/



 , ةيتاؤم ةصرف لك نم ةدافتسالل ًادعتسم « سداسلا نرقلا رخاوا يف

 انب ردجي يتلا حيسملا لوح ىربكلا تالداجملا ىلع ةصاخ ةروطخ ىرخالا ةداشملا تفضا
 نراك ذنم . ةديقعلا حاضيا يف هتققح يذلا مدقتلا ناببت يف انم ةبغر دعب ايف اهيلا دوعن نا
 . ةقطره لاب هفقسا ماهتا ىِلَع سويرآ همسا يردنكسا نهاكمدقا « قرشلا يف اكاح سوينيسلل
 يف ىتحو توهاللا يف هعلضتو هتجح ةوق نم دافتسا ثيح ايسآ ىلا بهذف « مرحلا هيلع يقلا
 .ههممال ةبسن ةيرآلاب ثمعد يتلا ةديقعلا ةقيقح قطنم ةوقب احضوم ةلداجلا يف رمتساو ةفسلفلا

 هراصتنا دعب قرشلا ىلع نيطنطسق ىلوتسا نيحو «ةفقاسالا نيب ىتح دعبلا اهادص هتواعدل ناك
 .ةقيمع تاماسقنا ناكم لك يف تدجوا يتلا ةداشملا هذه مايقي امجاو مع «سوبنيسيل ىلع

 . كلذب عيجلا هبلاط دقو اهس ال ايرورض لخدتلا نيطنطسق ىار «نيتداشملا نيتاه ماما
 ةقطرملا ةجلاعمل ١4” ةئسلا يف « لرآ » عمج : صاصتخالا مدعب هنم افارتعا عماجلا ىلا أجلف

 ريخالا اذهل حمسي مل هنا دبب . ةيرآلا ةقطرحلا ةهلاعمل سا»ه ةنسلا يف ايقبن عمجو ؛ ةيطانودلا
 فقسا سوبسوه لوالا هراشتسم راك يذلا « روطاربمالا طغضف « ةلماك ةيرحي ةركاذملاب
 اهداتعا ىلع ةردقلا هسفن نم سملو . « ابقيث نوناق » تحبصا يتلا ةغصلا دمتعت ىتح ابودروك

 ىتح ةيلخادلا ةينارصنلا تافالخ يف ةلودلا تلخدت اذكهو . نييسيئرلا هراصناو سويرآ ىفنف
 . اهب اهل هقالع ال يتلا كلت

 ينعف . ىلوالا هتارارق ىلع نيطنطسق تبث م نيتيضقلا اتلك يفف . ىرج ام لك اذه سلو
 لها وأ هتلئاع ءاضعا ريثأت دنع لزنو تاضارتعالا ىلا ىغصاو «اهيف رظنلا ةداعاب لبق وا ًاعوط
 ةرم اوق :ع ىفغا مث نوطانودلا_ قحولف . ةمئاد تاليدمت ءارجا ىلع كلذ هلمح . طالبلا
 هتديقع نيطنطسق ربتعا .« هيلا ثدحتلل سويرآ ىعدتسا نرا دعب « ماا ةنسلا ذِيمو . ىرخا

 ةداعا ماما ءانحنالا ضفر يذلا « سويسانثا « ديدجلا ةيردنكسالا فقسا اما « ةميوق ةديقع

 ةفقاسالا عماجم ىلع طغض تابلقتلا هذه نم الك قفار دقو . يصقاو لزع دقف « هذ رابتعالا
 . نيفظوملا ىلا تاملعتو

 «مبنم ليلقلا الا هوافلخ هيلع راس أديلقت دجوأ نيطنطسق هفرصتي دبتسملا فرصتلا اذه نا
 بزحتلا ىلا كلذ مرج دبقو . ماظنلاو ناميالا ةدحو ةمدخ يف ةماعلا ةوقلا ًاضيا مث أوعضوق
 لجا . مهوح نم كاحت شئاسد وا اهوقلت ةيبرت هيل ام ابلاغ يذلا يصخشلا مبعانتقا بسح
 ًاعرسش هتابثا كاذنمح نولواحي اوناك مهنكلو . ةيبدالا ةطلسلا هزوعت مهيأر نا ةداع:اوسمل دقل

 نم « ةرادالا تبغزو . ةيانع لكب هجوتو بقارتو رتفحتو ًالومش توافتت عماجم قيرط نع
 . بيلاسالا هذه مادختساب اهتوق نم ًاريبك ابناج ةلودلا تدفنتساف .ةعاطلا ضرفيف « ةينأث ةبج
 يذلا <« هسفن ابلخدت نا ةلب نيطلا يف داز امو . ًاتايحا رابتعالا اهتدقفا تامواقب تمدطصاو
 تقو يف ابضعب ةئدهت ناكمالاب تاك تابارطضا ةروطغخو دما يف داز دق « رارمتسالا هزوعا

 . ريصق ركبم
 هكف

. 



 . ًانلع مهنم يأ اهدناسي ملو : ةيقيرفالا ةيطانودلا نم يئدبملا 5 رطابألا فقوم لديتي م
 ىلا فضأ . عمقلا لامأ فيفشتتب اومتلس دق « نيطنطسق نم ءادتبا « دحاو نم رثكا نكلو
 ماظنلا ىلع نيرئاثلا نيسئابلا نييفيرلا جايهو ءايتسا دّسج هنأل رمتسا دق قاقشنالا نأ كلذ
 . اهل اهريفوت يف ةلودلا تبغر يتلا ةياجلا ءارج نم « ددصلا اذهب « ةسينكلا تررضتف . مئاقلا

 نع ةمهانلا ةلداششملا ءىواسملا تربظا ىتلا يه صاخ عونب ةيرآلا لوح تاداشملا نا دسب

 يف اعساو ًاراشتنا (لمع ةقطرهلا هذه فرعت ملف . ةيحورلا نوؤشلا يف يروطاربمالا لخدتلا
 بلصت هاذغو هراثا يذلا يعشلا روعشلاب ًاريخا هسفن قرششلا يف تمدطصا دقو . برغلا
 : روطاربمالا ديا ىلع اراركت تلصح ابا ىلا اهتمويدو اهتوقب ةنيدم اهنكلو <« سويسانا
 يف « سنلافو ؛ ًارخآ ءاعمج ةيروطاربمالا ديسو ًالوا هدحو قرشلا ديس « يناثلا سناتسنوك
 ايلاطياو ايريكأ يف « اهنبا ىلع ةيصولاو لوألا سوئاشيتنلاف ةلمرا انبئسوج ًاريخاو 4 قرشلا
 دقو . ةريثكلا اهتاروغط سرد رذعتي اه ةياهنال ةيوتلم تاعزانم كلذ نع تأشنف . ايقيرفاو

 دميعملا ىلا نيبصتغملاو نيبعرشلا ةرطابالا نيب وأ ءاكرشلا ةرطابالا نيب ةينيدلا ةداشملا تلقتنا
 بلصت نع ةركف ءاطعال انيفكيو . دع اهل ىصحي الثداوحو تالدبت اهتقفارف انايحا يسايسلا

 يذلا« سوبسانثا نا ركذن نا « ةيروطاربمالا ةطلسلا ةناهإ دح مهتراسج- تغلب نم اهنف مهضعب

 ىلع « مم ةنسلا يف ةينملا هكردت نا لبق « مغرا « ةرشابم نيطنطسق ةافو دعب ىفنملا نع داع
 هتئمواقم بيبسب « ءانثالا هذه يف 4 هيفن اببلا فاضي تارم ثالث ةيردنكسالا ةرداغم

 . ينثولا سونايلوجل

 هيتاوب فقسا نويراليه اهيلع اهنش يتلا ءاوعشلا برحلا لضفب « برغلا يف ةيرآلا قافخا دعب

 ةئسلايفف .قرشلا يف ًاريخا اهيلع ءاضقلا يف سوس ودو.ثءزحل لضفلا ناك «سويسوربما سيدقلاو
 قحومه ريغ نود يأرلا يميقتسمل نا ىلع صنت ةءارب ردصا « سم٠ ةنسلا يف يا « هتيالو نم ةيناثلا

 يذلا ريبكلا ةينيطنطسقلا ممم تاررقم ىلا دنتسا مث . « نييكيلوثاكلا نيبحيسملا » بقل لمح
 نويرآ « هتوم دنع « يلمع قبي ملف . مهسئانك نييرآلا ةفقاسالا نم عزتناو "م١ ةنسلا يف دقعنا

 دق  ريبك مهددعو - ءالؤه نيب نييحسملا نا ىلا كلذ درمو . ةرياربلا ىوس ةيروطاربمالا يف

 ىلع هسفن وه رصنت يذلا 2 اليفلوا مبفقسا دب ىلع اورصنت نيذلا « طوقلا دي ىلع اورصنت

 . ةرباربلا دض ريبدت يا ذاختا عيطتسيل روطاربمالا ناك امو. ىرغصلا ايسآ يف يرآ فقسا دب

 فوقولا ىلع ةسينكلا تدعاس ةلودلا نأ ريغ . عبأرلا نرقلا اهفرع ةقطره | ةيرآلا تناك

 دق بهاذم ىلع فيزلاب ةديدع تاءارب تكح نإ ذنف . ةريثك ىرخا تاقطره هجو يف

 دهع يف الا ردصي م نييحيسملا ةقطاره ا مادعاب مح لوا نكلو . ًبيرقت ائيش اهنع فرعن ال
 «مهلاذرتساب سويسودويث ىفتكا « اعيمج مهتأطخ يتلا « "م٠ ةئسلا ةءارب يفو . ايبسن رخأتم

 دحأ ىوس كالا نم حبا لا ايضا نار١ « اضيا نحنو « نير اقوم ناد اوني
 ايناتيزول فقسا سونايليسيرب ملعت ىلع ودروب عمج مسح نيح « 78+ ةنسلا يفف < نييصتغملا
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 مههيبشتب لمعلا ذم ًاريربت « ةرورضلا تضقو : هراصنا ضعب عم فقسالا مدعا < فيزلاب
 ةقطارحلا نيب «نيطتطسق ذنم « نيفنصملاو  سونايسيلك يد ذنم ةدش لكتب نيقحالملا « نيبونامل
 نكلو « نيمتالمسيربلا ليتقت ىلع سونيترام سيدقلا روت فقسا جتحا دقو . نيتبقملا نيمحبسملا
 هحئاتن ىلا ئدا ولو ىتح ةيندملا ةطلسلا لخدتب عبملا مس دقف . ةيغاص انذا قلي ل هجاجتحا
 . ًادج ةريثك تناك هاياحض نا ىرتس نحنو , ىوصقلا

 يف ناو « ةينيدلا تافالخلا يف تلغوا دق « ةسينكلا عم اهفلاحتب « ةلودلا ناف اذكهو

 يتلا تابارطضالا يف تداّز دق « اذه ابلمع يف ابا ىلع ةيفاك ةلالدل عسارلا نرقلا خيرات
 . ةيروطاربمالا ترزه



 ىللاششإ) لسهزت)

 ةيطارقوريبلاو ةقلطملا ةّيكلملا

 اذه نككلو . « مّمرملا بارخلا » مس! يناثلا يروطاربمالا دبعلا ىلع مبضعب قلطأ دقل

 ىتلا تازهلاو « اهتبجاوم دبعلا اذه ىلع ناك ىتلا راطخالا لمي وبف . فصنم ريغ ديدحتلا
 ال ممزالاب فتككي ( هلا ذا « ةديدقلا ةتاقتقمت ةصاخ ةروصي لمييو .. نارمتسإب هزئاكر تلشلغ
 . « يفامورلا سلا » ىلا ايس ال 2 يضاملا ىلا نينحي « دبعلا اذه رعش .عقاولا يف الو دصقملا يف
 داتعاو فاشتك | ىلا «ةلأسملا تايطعم لدبت نم مغرلا ىلع « هتداعتسا ةلواحم يف « رطضا هنكلو

 «هدمأ لاط اهم « نمزلا نا كلذ ىلا فضأ .لويذلا ضعب ةرورضلاب اهتقفار يتلا ةصاخلا هببلاسأ
 ضرعتينيح«ةايحلل م زالملا روطتلاىدم نأش وه امن .هءارو مارح نيذلاكئلوا ةمدخ يف هلم لمعي

 تادقتعملا راصتنا رارغ ىلع ةيحور ةروثلو « ثلاثلا نرقلا ةمزأ لومثو ةموميد لثم ىلع ةمزأل
 نكاسملاةيرثكا نأش « اديشم « ًازيمتم ءانب لثمي يناثلا يروطاربمالا دبعلا حرص نا ؟ ةديدجلا
 لثملاو رصعلا تايضتقمو ةميدقلا ديلاقتلا نيب < رارمتساب لدعت « ةقاش تايوسنل اقافو « ةيرشبلا

 . ةضقانتملا

 ةقاطمةيروطاربمالا ةيكلملا تدغ دقف : يسايسلا ديعصلا ىلع لدبت مهأ « ةلودلا ةيوقت لثمتو

 . ةيطارقوريبو

 كلست ملو . هاجتالا اذه يف روطتت تذخأ نا « ىلوالا ةيروطاربمالل قبس

 محالتلاو ةيلاعفلا نع اثحي لب «ةذللا وأ لبملا عفادب «انيأر اك « قيرطلا هذه

 ام لج ناكو . ةيرحلا يف ىلعأ لثم اعضاخس « نييثؤطنالا دبع يف « ماظنلا يقب دقل . لمعلا يف
 نيسيلقالا اهيلثمملو ةيزك رملا ةموكحلل اظفتحم « القتسم ايتاذ كح اهسفن ندملا كحت نا « هانمتي

 لذب « هلبق نم تماق ثيح “ ةيدلبلا ةايحلا هذه ىتنخل لواحي نأ نم ًالدبو . طقف قسلتلا رودب

 يأ «لاجرلا ىلا هراقتفا ببسب « رثآ دق وبف . ديلقت يأ ىلا دنتست  ثيح © ابظاقيإ يف هدهج

 ايس ال « رهاقلا ثادحألا طغض نكلو . ىرغصلا نوؤشلل ماهالا مدع «ءافكألا نيفظوملا ىلا

 « ًآالوأ ةدعاسملا لسس يف « لخدتلا ىلع هتغرأ دق (« ندملا اه تضرعت يتلا ةيلاملا تابوعصلا

 دق انينعي يذلا روطتلا ناذا « خويشلا سلجم هسفن ءيشلا ثدحو . ربخا ةطلسلا راكتحاو

 ةلودلا لوحت بابسأ

 هالآ



 نراق « يظعلا هرثأ رذحلا اذهل ناك اذا « نكلو ؛ يمايسلا رذحلا « ءدبلا ذنم < ةعرسب هضرف
 « انوناق وا المع « ٍريمالا تاطلس تدادزا دقف اذككهو . ًاضيا اهرثأ اهل ناك ةئنقتلا تارورفلا
 هديقعت دادزا ةلود زابج مظنت ىلا « ريخالا اذه فارشا ثحت « ةرورضلاب رج «ًادرطم ًادايدزا
 . ًاضيا دارطاب هؤازجا ترئاكتو

 موهفم بسحي « « ةيفسلف » وا « ةببدأ ةروث ةعاطتساب ناك هلعلو . نذا ةكرحلا تقلطنا
 . ىلوالا هتثوق ةيرحلا لثم ىلا دمعت نأب ةعرنلا هذه ىلع يضقت نا « يسنرفلا رشع نماثلا نرقلا
 «لوالا يروطاربمالا دبعلا يف لبق نم زرب يذلا «يلقعلا رابتلا ٍناف . ثدحت م ةروثلا هذه نككلو
 «هتانايد ىلا ةفاضالاب « مدق دق قرشلا نا مث . ًاضيا عئاقولا اهتبذتجا ثمح ىلا سوفنلا رج دق
 اهبف ةرادالا لازت ال ةلود اهنيب رصم تناكو : يهللالا قحلا تاذ ةقلطملا هتايكلم لثمو ى ركذ
 .ةسلاطبلاوةنعارفلا نمز يف تلعف ا. اهمجوت اهبجوت لنا «اياعرلاطاشنو ةايح رهاظمةفاك بقارت
 : سوفنلا ىلا ايجيردت تبرست يتلا ءافعضلا ىلع فطعلاو رشبلا ةبحم لثم ًاضيا قرشلا نم تءاجو
 ةيلكحلا هتردق مادختتساب ايريمض بتلاطملا ةردقلا لكلا كلملا لث ةطبترم لثملا هذه نا يلجو
 .يرصحلاهانعم يف لدعلا لضفت ةيناسنا ةلادع مهنيب رسثني ناىلع هدحو رداقلاو « هاياعر ةداعسل
 فراك يتلا سوريواس ةلالس ىدل ايوق ًادضع رعاشملاو ءارآلاو تاراتخالا هذه تفداص دقو
 نرقلا رخاوأ يف « ابيرقت ةنس نيعبرأ ةليطف : ةيروس نم ًاجوزتم « ايقيرفا يف دولوملا « امسسؤم
 مهتلئاع ءاسنو مهسفنأ ةرطابالا قيرط نع دبعملا هرثأ قرسشلا ناك « ثلاثلا نرقلا لئاوأو يناثلا
 . نيفظوملا نم ريثكو

 يف « لماع يأل نكي ل « كلذ عمو . تاريثأتلا هذ هو قباوسلا ةذه لهاجتت الأ انيلع
 ةلبطف . اهبف شيعلا ىلع يه تمغرأ يتلا فورظلا ةيلاعف «يناثلا يروطاربمالا دبعلا ةلود نيوكت
 تابارطضالاو راطشالان ود اهيلع اهبلغت لحي ملو «ةديرف ةمزأ رطخلاب اهدوجوتد”دهلماك نرق
 ىلع ةرباربلا كانبف . دحاو نآ يف ثدحت مل اهنأ ىلوالا ةيروطاربمالا علاط نسح نم ناك يتلا
 ةيلهالا برحلاو تاياصتغالا«لخادلا يف4كانهو .انايحا ةيروطاربمالا يضارالابلق ينو«دودحلا
 يف نمالاو راهدزالا لاوزو ةيداصتقالا ةمزالاو يلاملا رجعلا « اضيا لخادلا يفو ؛ ىفوفلاو
 رطخلا اذهو عقاولا اذهل جالع نم نككي مل .ةراضحلل ىلوا زكارمنيحلا كاذ ىتح تناك يتلا ندملا
 دراوملا ةفاك ةرداصم يف هقح فارتعالاو روطاربمالا يديا يف تاطلسلا ةفاك عمج ىوس « يئادلا
 نمز ذنم تتام دق ةيرحلا نا لجأ .مزاحو ديازتم دوهجم يف لمعلا ةدحوو « ةيداملاو ةيرشبلا
 يتلا يه هذهف : تايرحلا ضعب كلانه تلاز ام نكلو . يروبملا دبعلا رخآ ذنم يأ « ديعب
 1 . ًاليحتسم ادغ خذب اهنأكو « تلاز

 ١-أموالالدولة

 ,اهاياعر نم ةلودلا بلاطمي ثحبلا اذه لبتسن نا «ةظحالملا هذه نم ًاقالطنا «انيلع بجوتت

 ابتيمست نم رفم ال يتلا بلاطملا انماما لازت الو . اهشيجل لاجرلا تنمأ فيك انيأرو قبس

 ما



 . دقنلاويرط ريغ قيرط نع ابلمصحت لواحت ام ابلاغ ةلؤدلا نا عم « عساولا اههوبفم يف « ةيلاملاب

 عافترا نع اصوصخ دايدزالا دما بلاطملا 0 ىلا ءابعالا دايدزا رج

 مسقلا قوقحلا باحصا ىقلتو ٠

 ةنامض كلذ يفو : هر ياخ اسمح يأ ء اع مهتابترم نم وأ مهروجا نم ربكالا
 ةجيتنلاب امهتأطو لقثت ةراسخو ريذبتل «ىفخي ال اك «تارؤم فرظو“راعسالا عافترا دضةيرورض
 « اهريغل وا ةياغلا هذهل اقيقحت « يداملا ةيروطاربمالا زيبجت نا كلذ ىلا فضا . نيفلكملا ىلع
 « تارادالل بتاكملاو لصصاحملل نرزاحلا داحياب يضقت ةرورضلاف : انيسحتو ًادبعت بلطتي
 « ًادج آليقث اثبع نالث ةيطارقوريبلاو شيحلاف . خلا < ديربلا ةاعسو لقنلا لئاسوو تاق رطلاو
 . ةيلاملا تاءاصحالا ىلا انراقتفا نم مغرلا ىلع ًاقالطا ءبع لقثا هلعل

 ىلع « ةرطابالاف . طق ىردنت مل ىرخالا ثاقفنلا ناب داقتعالا ىلع انلمحي ءيش لك نا ريغ
 بلغا يف ةرطابا ةدع كلائه نا ابو . ىربكلا تاءاشنالاب مهمسا طبر اودارا « مهفالسا رارغ
 ىلايدؤيام « ةلوبسب نولقتنيو امور نوكرتي.مهف . ًاضيا تاطالب ةدع كلانبفق « نابحالا

 ةئناث امور روفسوبلا ىلع ديش نيح ةلئاط الاوما نيطنطسق قفنا .مهنم لكل رصق دهعتو دييشت
 اومرح دق اهتيترم نم ةطقاسلا ةصاعلا ناكس نا كلذ ينعي الو ٠ هدعب نم ابلسحت هؤافلخ ىلاو

 سونايليروا فتكي مو 0 لا ديرك يل

 عون ضيلختي نيفرتلا لإ «قافلشيدم م ؛ اشاد دزوت ىف رش لب « ًاناحي

 تيزلا عيزوت هسفن سونايليروا رقاو « ٍضيِبألا زبخلا رقاف داع سوناستنلاف نكلو « نيحطلا
 دقفت مو ٠ . طق هب لمعي مل يذلا ناصمقلا عيزوت رقا اك « ديعاوملا ضعب يف ريزنخلا محلو ململاو

 . دايعالا مايا ىلع تادايز تلخدا لب ال « اهانس نم ائيش باعلالا

 .يضاملا يف هنم ًاراهدزا لقا داصتقالا ناك لجا .يئابجلا دوبجلا ةدايز مث نم ىفتقا

 ؛ ةيروطاربمالا يف رارحألا لاجرلا ةفاك ةينامورلا ةينطاوملا حنم "الكرك نكلو

 تابجوملل مهعاضخا انكم حبصأ « ةلودلا ماما انوناق نيواستم مبلك اوحبصأ مهنا ثيح نفف
 . ديدج مىشن يتأت نا ( ةميدقلا تازاشمالل ماها امود « ةموكحلا تعاطتساو « ةيريمالا

 نا دعب « عبارلا نرقلا لثاوا يف لصوت يذلا سونايسيلكو يد هققح دقف ديدجلا اذه اما
 « ةيسيئرلا ةبيرضلا ذئذنم حبصا ام دادعا ىلا 4 يعابرلا ماظنلا ماقا يح لعف اي « هقيرط سّسات
 يتلاو ةبيرضلا هذه اهريثت يتلا ةريثكلا لضاعملا نا . ( قانعالا ) ةيصخشلا ةبيرضلا اهب ينعأ
 ناو ايس ال « ادبم نع ةزجوم ةركف ىوس انه يطعن نأب حمست ال ريسع لادج اًهوح رودي
 ةيراقعلا ةبيرضلا لادبتسا اهنم فدهلا ناك . قطانملا بسحي ةدش توافت دق أدبملا اذه قيبطت

 نوكي ةدحوم ةبيرضب « يثاوملا ىلع وا نيحالفلا ىلع بئارضلاو « تالدعملاو لاكشالا ةعونتملا
 يضارالاحسم ىلع ينبم ريدقت «ةئس رشع ةسمخ لك ة”رم ةياغلا هذهل يرجي .ًالداعو ًاتباث ابحرطم

 ت ل

 دراوملا

 كف



 راجشالاو يضارالا يأ « يفيرلا جاتدالل ةيرورشلا ةفلتخلا رصانملا هبجومب عمجت «تاءاصحالاو

 « صاخشالا سنج بسحم هدادحم تالادعم ىلا دانتسالاب « درتو « ةلماعلا ديلاو يشاوملاو

 تادحولا نم نيعم هدع ىلا « تاعورزملاو « ةبرتلا عونو « ملقالاو « يثاوملا ةعيبطو
 ةيحالطصالاةيئامجلا ةدحولا هذه .عمجلل ةلباق مث نمو «اهضعب نيب ةيواستمةربتعملاةمحالطصالا

 سوؤرلا عومج ىلع ةقيرطلا هذهب ةرادالا فقت .اهتمست تجرد اك « سأرلا » وا « « رينلا » يه
 ردقت ىنرا مث نم اهبفكيو . نيكالملاو قطانملاو تايالولا نيب ابعيزوتو ةيروطاربمالا يف ةاصح لا -

 , فلكم لك نم ةبولطملا ةضيرفلا « ةيلآ ةروصب « ًايحيردت د"دحت ىتح ةيونسلا اهتاجاح

 ةينيعلا ةبيرضلا اههأةدع موسر اهنم بعشنتو :ًبيرقت اهتيلكب نبع ةيصخشلا ةبيرضلا ىبحت
 «ًاضيا ةيدقن لمخادم ىلا ةجاح ةلودلا نكلو , ىربكلاندملاو شدجلا نيومتل صصخت يتلا ةيونسلا

 ضعب ىلع يقبأ كلذل . ناكسلا طاشن لقح اهدحو ةعارزلا ىقبت نا « ةيناث ةبج نم « نكمي الو
 « اصوصخ « كلذلو . اهلدعم عافترا نم مغرلا ىلع « لخدلا ةدودحلا « ةرشابملا ريغ بئارضلا

 . ةيعاتجالا تاقبطلا ضعب ءاضعأ يلاتلاب لوانتتو ةضف وا ابهذ عفدت بئارض.نيطنطسق ثدحأ

 ًايراقع امسر بهذ اوعفدي نأ « ءايرثالا نيكالملا نم مهّلجو « ةيسلجلا ةقبطلا ءاضعأ ىلع ضرفو
 ةيتونبكلا تالئاعلا تعفدو .مهتورث بسحي «عبارلا نرقلا لالخ ؛ و ١ نيب هلدعم حوارت ايفاضا

 ثدح ةبسانمل روطاربمالل جات ميدقت ًايثدبم اهب دوصقملاو : « جاتلا بهذ » ةبيرض ندملا يف

 . لاح لك ىلع ةمئاد اهلمحي نا نود يرايتخالا عباطلا اهنع عزن سوناينيقنلاف نكلو 4 ديعس
 عببل ةنيدملا نودصقي نيذلا نيحالفلاو « نبسفنأ تاشبلاو « نييعائصلاو « راجتلا ىلع ناكو

 . هلدعم لبجن اممر « تاوئس عيرأ لك ةرم « ةضفو ابهذ « اوعفدي نا « مهليصاحم

 اهنيب زيم دقو « ةصاخلا روطاربمالا تاكلتمو ةلودلا تاكلتمم تاداربا كلذ لك ىلا فاضت
 دادزا دق « قباسلا دبعلا يف ًادج ةعساو تناك يتلا « تاكلتمملا هذه نا . سوريواس سوميتبس
 مث . ثلاثلا نرقلا ةمزأ لالخ ةينغلا تاقبطلا ءاضعأ اهتيحض ناك يتلا تارداصملا لعفب اهعاستا
 هذه لزانتت لو « ندملا كالمأ ىلع اهدي ةلودلا تعضو ذإ « ضيا عبارلا نرقلا يف ابعاستا دادزا
 نم مغرلا ىلعو . اهيلع ةضورفملا سوكملا ثلثو كالمألا هذه تاداربا ثلث نع الإ ًاريخا ثدملا
 ةعساش تاكلتمملا هذه تلاز ام «هدعب امو ثلاثلا نرقلا يف ترثاكت يتلا ةيروطاربمالا تايطعالا

 ىلا اهرامثتسا رمأ لكوأ ىتلا ةصاخلا تاكلتمملا ليخادم نم « ًالامجا « طالبلا شاعو . ًادج
 .٠ نيمزتلملا ضعب ىلا ىرخالا تاكلتملا ةرادالا تماس انبب . نيمّيقلا

 نم دارفالا ىلع هضرف امب يلاقلا يروطاربمالا دبعلا يف يلاملا ماظنلا لمتكاو

 فترود ةلودلا تاقفن ضيفخت ىلع تدعاس ةيناجم هبش وأ ةيناجم ةريثك تامدخ

 مويلا هوعدن ام يه تامدخلا هذهو . اياعرلا هلمحتي يذلا يقيقحلا ءبعلا ضيفخت ىلع دعاست نا

 « ديعيلا مديلا ذثم « ريبعتلا اذهل ناكو . 34/مه# مما نامورلا هيلع قلطأ امو « ةرخسلا » ب

 ريخستلا

 ها/4



 يثلا .ىرخالا تابجوملاو تاقفنلا ىلعو ةسراملا ماهملا ىلع ةلالدلل مدختتسا دق هنا ذا مهبم موهفم
 كئلوا بعشلل اهمدقي يتلا « نيفياسملا كراعم » ب لوبقلا يف ىلجتي ءاخس قراف عخ « اهمزاتست
 روطت نا ثمحي « ةيئاقلتلا ناعم نم ىنعم يأ هنع ىفتنا دقف نآلا اما . ام ًافرسش نولاني نيذلا
 ذيفنتب يفقي بجاولا ادغ دقف : تاذلاب درفلاو ةعامجلا نيب قئالعلا روطت سككمي تادرفملا يناعم
 ةعيبط نا ىلا ةراشالا ردجتو . الطإب ادم وا ةريغوا اناركش قباسلا يف هب ماقي ناك ام
 دعي هب دوصقملا سلف : امهظع ًاعاستا هسفن ثقولا يف افرع دق نيعضحملا راطاو « ريخستلا »

 . نيروسيملا وا ءايرثالا يوهتست يتلا « طقف ةفيرشلا ماهملا مويلا
 «مهتورثو ةيعاجالا مهتبترم بسحي اهل نيعضاخلا ةحئال عونتت ام هل دح ال اعونت ماهملا عونتت

 يلاهالا ةفاك ىلع اهضرف ىلا ةيلج ةعزن كانه نا عم « مبكالمأ ناكم وأ مهتماقا ناكمو مهتنهمو
 عضو وأ تامدخلا هذهب ةلماك ةحئئال عضو اثبع لواحن دق . درف لك نع اهتأطو نم فيفختلا ةيغب
 نامحألا بلغا يف اننا : اهقيبطت تاروطت عستنتو اهنم لك روهظ خيرات ددحت اهنع ةيخيرات ةذبن
 لقنب نيفلكملا مزاتو « نيدنجم وأ نيفظوم نم الاجر ءاويا ضرفت ةلودلاف . تايطعملا ىلا رقتفت
 ةلماعلا دملا رداصتو « انامحا نزخم ىلا نزخم نمو « بيرقلا نزخملا ىلا ةيونسلا ةينيعلا ةبيرضلا
 تاناومحو لهاوزلا مدقتب مزاتو«روسجلاو قرطلاو اهتينبا دهعتل ةمزاللا داوملاو لمعلا تاوداو
 .ةرادالا مدقت هلقثا نا دعب قرطلا بناوج ىلع نيميقملا فسعا يذلا ماعلا ديربلاةمدخل انيمأت رجلا
 اهرجأتسي م يتلاةماعلا كالمألا راجنتساك :ًاضيا ةعونتم تابجوم ىلع قلطي « ريخستلا » نككلو
 نيمأتو « ةددحم راعساب ةيئاذغلا دا وملا نم وأ تاعونصملا نم ةلودلا اهنيعت تايم ملستو < دحا
 - ريخست لقثا اذ مهو - اصوصخو ًاريخاو « ندملا يف « انايحا ًادج ةعبضو « ةماع فئاظو
 . اهاداربا ةلوؤسم لمحت يا بئاريفلا ةيامج

 لب « ةيرظن ةركف يا هحوت م ؛ اموهفمو ًالصا ةفلتخلا هئازجاب ماظنلا وه اذه
 لك يفو نرادلبلا لك يف ةمظنالا ةيرثكا نع كلذب فلتخي ال وهو . طقف ةجاحلا

 نوميقي نيذلا كئلوا مهيف نمي «نينطاوملا ةفاك مازلإ يأ« هيف هسفن يسيئرلا ديدجتلا ناف ٠ ةنمزالا
 ةءاربل ةجيتن سيل «سيسملا لبق 159 ةئسلا ذنم ةبيرضلا نم اهيضارا تيفعا يتلا ايلاطيا يف
 دج نوريثك تونطاوم ةيراقعلا ةبيرضلا عفد نا «ريخالا اذه لبق «قبس دقق .ايئزج الا الكرك
 دق سناسكم نا ذا « باصتغا ىلا يلاطبالا زايتمالا ءاغلا ىضقا دقو . تايالولا يف نوميقي نم
 بئارضلا ىلا اهتجاح ببسي تبلصت ةلودلا نكلو . ماعلا ءايتسالا نم 2« ”.* ةنسلا يف دافتسا
 فدبتسا ءادع ىلا درت ال ةيسلجملا ةقبطلا ىلع ةضورفملا ةيريمالا ءابعالا ناف كلذكو . ةيلاطيالا
 ةنكما يف ترهظل « ةيلاملا ةسايسلا ءارو « ةاواسملا داحيا ىلا ةعزن كلائه نا ولو . ةقبطلا هذه
 . رفوتم وه ثيح لاملا ةلودلا بلطت نا يعببطلا نم نكلو . ًارثأ اه سمان ال ثيح ىرخا

 [ميزوت ءابعالا عيزوت وحن هلقا مدقتلا ضعب قيقحت تحاتا دق ةرورشلا هذه نا يف ءارم ال
 .ةئمزملا فلكملا ىواكش « يعيبط وه اك « كانبف ! ىواكشلا رثكا ام « نكلو . افاصنا رثك

 صقاونلا

 ةاألو



 ناف كلذ عمو . مهلمع ذيفنت يف ءاصحالا يرومأم ةقد ىلع ةحذاس ةحقب سناتكال ضرتعا دقو
 « ثلاثلا نرقلا يف اهتفرع يتلا تاقئاضلا عبارلا نرقلا يف ةلودلا فرعت مل اذاو « ءيس ماظنلا ريس

 ةيصخشلا ةبيرضلاىلع يفاضا مسر ةدايزا ةنسلا رادم يف رطضتو ىرسعلا يف طبختت ام ًاريثك اهناف

 ةيريمالا تارخأتملا سدكتتت نا انابحا ثدحي دقو . ةنسلا لوا يف ابتمدق اهسفن يه ثددح ينلا

 ترأي « دودحلا لغسلا يوذ « اهيفظوم راغصل هلقا « اهيفظومل حمستف « اهؤاغلا بحي ثيحي

 . مهي نيطبقرملا نيفلكملا نم « نوناق امددحي ال « ةبه لبقتب ًاضراع الخد مهسفنأل اونمؤي

 رذعت يف ىربكلا هتئيس موقتو . تاجاحلا ىلع ماظنلا قابطنا مدع لئالدلا هذه عبمج تبثت

 هريس نسح نا كلذ ىلا فضا . اهحرطم تابلقت عيبتتب ايموي ةيصخشلا ةبيرضلا لودج طض

 مل نيطرشلا نيذه الك نكلو . هتابجاو نم فلكم يأ بربتي الأو ءافعا يأ حلمي الأ ضرفي
 ةريثك ةريبك تايصخش كلانثه نا !؟ «كاذ وا بلطملا اذه نم ةصمر تاءافعا كلانبف : ارفوتي

 نم دادزتف . ةطلس ةيأب اهامح نوعتمتي :ب الةاج ىلا اهكالما ىلع ةبجوتملا ةيصخشلا ةبيرمضلا عفدت ال

 يف « هجتتو ةليدم لك نم اهبلاطمب كس.تت ةلودلا نا دا « انامحا قه رم دايدزا ناريجلا ءابعأ مث

 . مهريغ نود نييدلبلا نيرومأللا ىلا « اهيلع لوصحلا ليبس
 ىلا تلكوا « اهريغ ديدعلا تثدحأو ةميدقلا ةيرادالا ةزبجالا تمنأ يتلا « ةلودلا نا ول

 . صاخلا اهقطنمل يرمعل تعضخل « ةرشابملا ةبيرضلا ليصخت رمأ ةماعلا ةوقلا ةدعاسب « اهيفظوم
 رن ام ىلع « ىرحالاب وا « ةلصأتملا سا يتاداع نم صلختلا ىلع ةأرجلا وبف اهزوعا ام اما
 لواح دق لوالا سوناينتنلاف نا كلذ ىلع ليلدلاو . ةمدخلل_نودعتسملا ءافكالا لاجرلا

 لودعلا بجو نكلو « ةيصخشلا ةبيرضلا ةيابج- رما تايالولا ماكح بتاكم ىلا لكوأو حالصالا

 ةيابجلا تيقلأف :اهسفن بتاكملا هذه تاضارتعا ماما «اماع نيرشع رورم دعب « حالصالا اذه نع

 . ةنيدم لك يف نيرومأملا قتاع ىلع « قباسلا يف اهنأش « ىرخأ ةرم
 تالوجلا يف مهتقو اوعاضأف « مىكبنأ دق ةريثكلا محلامعأ ىلآ فيضا يذلا لمعلا اذه نكلو

 بورض ىتشل اوضرعت مهئاف < بئارضاا داريا نع ًابعامج نولوؤسم مه ثيح نمو . يعاسملاو

 . سالفالا ىلا اوبتنا مهنا ةجيتنلا تناكف . رايبنالاو فعضلا

 ةسيلقالاو ةيلحلا ةرادالا 5

 مظنتلا صقن وهيسيئرلا لماعلا نكلو -ةلودلا لاوما قيرط نع «كلذ اندوقيو
 يناثلا يروطاربمالا دبعلا نيب جئاتنلا ةميظملا ةيقيقحلا قراوفلا دحا ىلا -يئابجلا

 لب ؛« ةيلحلا نوؤشلا ةراداب عربتت ةيدلب ةيزاوجروب نم كلائه دعب مف . هقبس يذلا دبعلاو

 مهيلع ضرفت نيينوطنالا دبع يف رخآآو نيح نيب ثدح اك 4 « .:رومخرم » « ةريشع داوق »

 يلاتلاب دعي ملف . مهسفنا رظنو مهين اوم رظن يف نيتوقمملا نيناجملا نيفظوملا رودب ابقلا ةلودلا

 ةنيدملا طاطا

 هالك



 ؛اهلاوزب لازف . قياسلا ىف فوصوملا اذه ىلع نامورلاو قيرغالا هقلطا يذلا ىنعملاب ةئيدم نم
 قلعت يذلا رصنعلا كاذ «يطسوتملا للاعلا اهب ىهابت يتلا ةراضحلا رصانع نم يرهوج موقم رصنع

 . هتيوبحو نامزلا يف هبرق ببسب قلعت ايا سانلا هب
 عسسوت ىلع ةرطابالا تلمح يتلاو ةيدإبلا تانزاوملا اهفرعت تأدب يتلا تابومصلا نم مغرلا ىلع

 نردفل ةسنلاب ًارّمْخ ؟دبع لاز ام ةيروطاربمالا سوريواس ةلالس دبع ناف « ءايصوالا زابج
 يتلاو ةلالسلا سسؤم اهيلا بستني يتلا ايقيرفاك « قطانملا ضعب يف ودبي اك « ايبهذ ادبع لب ال -

 ” ىلا يدلبلا ماظنلا لاخدإب ماه لزانت نع سوريواس سومبتبس نهرب دقو . ةصاخ ياعرب ايصخ
 بلاط يذلا خويشلا سلجم يا « « لوب » لا ةيردنكسالا ءاطعابو رصم يف 6 تابالولا دعاوق »

 ضبنت 0 يتلا ىربكلا ةمزألا تماق ام ناعرس نكلو . ديعب نمز ذنم ىودج نود اهتاكس هب
 , ًانقيقح ًاضوهن « اهدعب « ىمظعلا ندملا ةيرثكا

 عمو « لاملا نم اورفص وأ اهناكس نم مسق تامو « اهراوسا لخاد كاذن1 ندملا تشكنا
 نوفلؤي اهناكس نا ثيح نم ةحيرم ةيرادا تاجرد ةيروطاربمالا ةطلسلل تدب دقف كلذ
 رهاظلا يف كانه تلاز امو . اهتمبم لبستو اهتمظناب ديقتت يتلا اياعرلا نيب ةديحولا تاعاجلا
 ( سام ) ةلئاعلا كلانبف < تراكم لك نم بعشلا ةيعجج تلاز ام اذاف . ةيدلبلا ةزبجالا ضعب
 وأ يراجتلا اهطاشن ىلع تظفاح يتلا « ىربكلا ندملا يف موقي دقو . مهبختنت نيذلا ةاضقلاو
 ندملا يف اما .ةعاجلا ماما ةيخس أدب نوطسبيو زكارملا هذه ىلا نوحمطي نوعوطتم «هتداعتسا
 ذخأ يذلا ةلئاعلا لثمم ةفيظو تدفف.« ريخستلا »نمبرض ىوس زكارملا هذه تسيلف ىرخالا
 ةلودلا هضرفت ًايحاو - قراوف نماونيب ام ىلع « « ةرشعلا دئاق » مسا لح ايجيردت لحي همسا

 . ايبسن ةديهز ةورث نم ىندأ (ةدح كله نم لك ىلع
 ربظملاىلع انه نيرصتقم «قيمعلا لدبتلا اذه هيلع يوطني يذلا يعاتجالا ربظملا ىلا دوعنس

 .مئاد لثم وأ فظوم يا اهبناج ىلا ةلودلا دهعتت الو .ةلقتسم ةنيدملا ةزبجا لازت الف .يرادالا
 . اباختنا هتلئاع موملا هبختنت«قباسلا يف روطاربمالا هنيع يذلا هسفن ( (به/ه ) يصولا ناف
 ءاقبالاف . اهوذفني مل اذا تابوقعلل نوضرعتي اهءاضعا ةفاكو رماوالا ىقلتت ةزبجالا هذه نكلو
 ىلع ةطسوتملا ةقبطلا نم ىقبت ام ماغرا فدبتست ةليح ىوس يلاثلاب سيل لالقتسالا ىلع رهاظلا
 «نومزام موف .ًاضيا ةورثلاب ةفزاجماب لي“ بسحف ناجملاب سيل «ةلودلاو ةيلحنا ةعاملا ةمدخ سركتلا
 ةشبالاب ةيانعلاو «نمالا ىلع ةظفاحلا « ةيداعلا ةيدلبلا مابملا نيمأتب «ليقارعلا لك نم مغرلا ىلع
 «بئارغلا ةيابج يلوتب ةبموكحلا رماوألا ةيبلتو « . خلا « دايعالاو « نيومتلاو « عراوشلاو
 مايقلا اونسحي مل اذا هذه ةلاحلاو شهدي ام لبف.ةفلتختا« ريخستلا »لامعا ذيفنتو «نيدنجلا عمجو
 9 مهنم ًادحاو يسمي نأ ثبلي نل يذلا « ةنيدملا يماح » ةدعاسمب ىتح ؛ لامعالا هذه عيمجي

 ابيقبد الو لاوزلا وحن ريست ىلا ندملا تارادا قاطن جراخ ةيقيقحلا ةابحلا موقت  كااصتغا دب

 . رسقلا ىوس يربكلا كالمالا

 نمو « ءايصوالا نم ةيلمعلا مهتطلس أزهت نيذلا ءايرثالا كالما ىلا لقتنت ةايحلا هذه تذخا

 مالا اهتيروطاربماو امور - “ب



 حالفلا طابترا نا . ةينوناق ةظلس ةياب دعب مهل فرتعت م ةمظنالا نا عم < مهسفنا نيفظوملا

 ضعب كالملا ابحنم يتلا ةياملا يف هسفن لوقلا حصيو . ةيرادا ةطلس ةيبا كالملا يلوي ال « ةلماعلا _ ديلا رارف نود ةلوايحلل_كاذنيح ةلودلا هترقا يذلا «ايعرش اطابترا كالمالا (« رسعتسلا :)
 بئارشلا نوممجيو نوعزوي ءايرثالاف . كلذ ريغ عقاولا نكلو , راوجلا يف رارحالا نيحالفلا
 تناك املو ,بئارضلا ةةيصح ديدستل مهنم ثارثاكا امئود مهيلا ةدئاعلا يضارالا يف مهل بيطي امك
 « مهيدياب ميقح- ترولصحيو « ةياحلا قمح نوسرامي مهناف « مهل ضرعتلا ىلع رساجنت ال ةطرسللا
 ةنسلا ىلا ةرم لوال ةصاخلا نوجسلا ميرحت دوعيو . مهيئيدم صاخشاو تاكلتم ىلع نولوتسيو

 دعت ميرحتتب رما هسفن تقولا يف ردصيسو © سماخلا نرقلا يف ةدع تاميرحت هبقعي مث 8
 ةحلصمل « ابعق لمحتسي تاباصتغا لعفب « ةلودلا قوقح ىلع ءاضقلا مث نم أدبف . ةحلسملا رمزلا
 . ىربكلا كالمالا يوذ

 فراو . ًادج ةديعب جئاتن ىلا دوقيس رتوطت ريشابت ىوس سيل كلذ لك نا ديب
 .ةوقلا هذه لثمو ددعلا اذه لثم اموي فرعت مل «كلذ ضيقن ىلع ؛ةلودلا ةزبجأ

 يروطاربمالا دبعلابةصاخلا تازيملاىدحا «نيفظومو تارادا نم هعبتنست ام عم «ةي زكر م لاف
 ماما مضت يتلا « فئاظولا ةحئال » نم لضفا ردصم « قباسلا دهعلا ددصي « انيدل سيل . يناثلا
 قرشا «ةيروطاربمالا « يرطش » نم لك يف ةيركسعلا تاوقلاو « فئاظولاب آنايب » اننبعا ماما
 ”ومنلا يف ةدحاو ةقيقد كشن نا انل زوحي الف كلذ عمو . عبارلا نرقلا رخاوا يف « يلرغلاو
 ءابعا هجاوتنا ةموكتملا ىلع يضقي بجاولاف .ةيزكرملاو ةيميلقالا حلاصملا ىلع أرط يذلا مظعلا
 « ام ةدح ىلا « ادغ لمعلا سقت نا كلذ ىلا فضا .انامهاب مويلا دعب رهدلا بئاون اهل حمست ال
 ايئاهن الصف تلصف « ةيلاعفلاو ةءافكلا ىلع اهنم اصرحو « رذحلا مفادب < يبف : ابجاو اضرف
 فيفخت ةيفبةطيسو تاجرد ثادحا ىلا ريا ترطضاو . ةيركسسلا ةدايقلاو ةيندملا ةرادالا نيب
 ةميظعلا ةدايزلا هذه تأرط اذا « .نكلو . لضفا اقيسنت ةيلحلا تاطاشنلا قيسنتو صاخلا اهلمع
 ددع يف ةدايزلا هذه سمان انناف « نيطسوتمو رابك نيفظوم نم اهئاسؤرو حلاصملا ددع ىلع
 ؛مدختسم ٠١٠ ةيالو ماح ليكل ناك «عبارلانرقلا رخاوا يف :ًاضيا بتاكملا يفنيفظوملا راغص
 ةسدقملا تابطعالا تنوكيلو ؛ ٠+٠ ( يركسسلا دئاقلا ) قرمشلا تنوكلو ؟س.٠ بئان لككلو
 . ٠٠١١ نم رثكأ قرشلا يف يروطاربمالا سرحلا سيئرلو ؛ 86١ برغلا يف

 اقرف اوع”زوف . ةيندملا مهتفص نم مغرلا ىلع يرككسع مظنتل ءالؤه نيفظوملا راغص عضخ
 ”دح يف « ةماعلا ةفبظولا تربتعا دقف . ًانامحا ةيركسع ةدحو يف ايما اولّجس لبال « افرف
 « صاخ ماظنلو « قيقد يلخاد لسلستل تعضخو . « ةيركسع ةمدخ » يأ ةينلن/ةم « اهتاذ
 « ةمدخلا يف ةئس نيرشعو سمخ وأ نيرشع ءاضق دعب « فظومل ةداع قحو ؛ ميفرت دعاوقلو
 ىلع ةجيقن نودكلذ لك قبي م . ةيفرشلا تازابتمالاو بقللاب ظافتحالا يأ « ةيفرشلاب » عّمتلا
 هتيمست بحي امل ديدشلا محالتلا ريفوت يف < يرادالا ديعصلا ىلع ؛ مهسأو ©« يعاتجالا ديعصلا

 ةيطارقوريبلا

 ه4



 .ةيرصملا ةيطارقوريبلا دعب « اهملاعم حوضوب « ىلوالا يهو « ةيروطاربمالا ةيطارقورببلاب

 «هقبقحت ةلاحّتسا ىلع <« يرهوج وه ام نكلو .ًاضيا هنم طسبأ الو «هبف كشاال عقاو اذه
 « مهنيبعت يف لوالا اهرود ةثاروللف . ابقالخاو ًاينقت نيفظوملا.ءالؤه ةمبق ريدقت نم نكمتلا وه

 2 ةفاك نآ نم مغرلا ىلعو . مهعيفرت يف رود « ةيمدقالاو قاقحتسالا بناج ىلا « ةسيسدللو
 مدقلا بجاولا نم«ةعيفرلا زكارملا ءلم دنع ىتح «ر”رحتي يذلا روطاربمالاب ةطونم تانيبعتلا
 رعشب هناف « ءاضقلا بصانم نم كاذ وأ اذه اولغش يذلا كئثلوا نيب نيفظوملا رابتخاب يضاقلا
 نوفلكي نيذلا « نوؤشلا يفظوم » ةياغلا هذه مدختسي وهو ٠ هيفظوم ةيقارم ىلا ةحاجلاب

 اذه نا حجرن نحنو . ًاضيا حلاصملا يف سسجتلا لامحأب نوموقيو ةقثلا بجوتست ماهم ذيفنت

 يف مضو « ةيناث ةرم ديعأ دق « هئاغلإ ىلع سونايلوج مادقا دعب « هنا ذا « ايرورض ناك زابجلا
 يه امن .زاهجلا اذه ةيلاعف يف لصفلا ميطتسن ال اننا ديب . نيفظوملا ءالؤه نم فولأ ةدع ةيابنلا
 يف ةيروطاربمالا تارارقلا ىلا « ةرادالا هذه ىلع كحلا لجأل « اهبسنن نا انب ردحي يتلا ةيمهألا
 «ددرتو سّسلت نود مظننت ال ةيطارقورببلا نا ! نيفلكملا ىواكش ىلاو تاجاجوعالا موقت ليبس

 ةلودلا طلست ىلا ىضر ةرظن « اهئارآ نع انرداصم رّبعت يتلا « ةيعاّيجالا تافقبطلا رظنت ملو

 هنا ماظنلا نم نيئاكسسلل ملستلا بجيف « رمالا نم نكي اهمو . صاخشالاو تاكلتمملا ىلع ليقثلا
 الوا : ةقيقحلا هذه ماما ىثالتت تاداقتنالا كلو « ةردابملا حور ىلع يفقيو مطبلا ىلا يف
 . عيرس رابهنا ىلا ةلودلا تراصل ةرادالا هذه

 نحن اهو . ًاريبك ًالدبت لدبت دق هموهفم نكلو ؛ اًمئاق « ةيالولا » مسا لاز ام

 يهو «يخيراتلا اهراطا ىلا اهّدر يف رماغن نا نود ةيسيئرلا تالدبتلا ىلا ريشن

 تايالولا نيب زيي نم كيانه دعي مل . لاح لك ىلع ةتباثلا ةقيقحلا ىلا انب يضفت ال ةلمم ةرماغم

 « تارالولاب هبشلا لك ةهيدش را ود ىلا سوناسيلك ويد ذنم ,تمّسق يتلا امور ءانئثتساب : ايلاطياو

 نيب كلذك زيت نم دعي ملو . لاعفنالاو قزنلا ريثي دق يذلا مسالا اذم اهيلع قلطي نأ نود

 ماكحلا نيعي « تاروادم نود « هدحو روطاربمالاف : ةيروطاربمالا تارالولاو ةسلجلا تايالولا

 نسم « دج ةردان تالاح ءائثتساب « المع كانه سيلو . ءاعمج ةرادالا ىلع قرشيو نيعمجأ

 تأرجتو . نييركسعلا ءاسؤرلا ىلا تادابقلا هذه تداع دقف : ماكحلا اهسرامي ةيركسع تادايق

 ماكححلا لهاك ىلع ىقلملا ءبعلا نم افيفختو ؟ يمايشلا رذحلا عقادب « ًاصوصخ ةميدقلا تايالولا

 ىلا ريخألا اذه اهعفرف . محلا سونايسيلك ويد ىلوت نيح ًابيرقت نيسمخلا زهانب اهددع ناك . ضيا

 تفيضأ سوبسودوبث ةافو دنعو . ايلاطيا يف تايالو عبس ثدحأو ًاييرقت ددعلا اذه فعض

 . ةيالو ةئام نم رثكأ ىلا ةملاطيا ةيالو رشع ةعبس

 . اهكاح بقل يف اهتلزئم سكعنتو « ةبترم الو ةيقيقح ةيمهأ ال « تايالولا هذه واسنت م

 ءالؤهو : مدقلا « لصنقورب » بقل نولمحي « ةبيرغ رارمتسا ةوقب .« ماكحلا نم ةثالث لازب الو
 ًامارتحا « اهبلا فصضأ ناذللا ايقيرفاو ايسآ امك اح «لوالا يروطاريمالا دبعلا ديلقت بسحي « م

 تايالولأ

 مأق



 ' ةديحولا تازييمتلا هذه ةيمهأ نكلو .تائف ثالث نورختآلا مسقيو .ايخآ اح « نانويلا يضامل

 للملا يف ماكحلا ةيرح توافتتو . نيفظوملا بتارم ةلسلس يف احلا ةجرد ديدحت يف ةروصحم

 '' . مهتيالو يف دوجوملا يركسلاسيئرلا ةيمهأ ةبسنب وا «هنع مهدعب وا سيئرلا نم مهيرق ةبسنب
 ' رغاوالا ذيفنت نيمأت « دويقلا هذه لثم نم اوجن ام اذا ىتح « رغنآ ءيش يأ لبق « مهيلع ناكو
 مهرود مظاعتي مل ول ءامدقلا ماكحلا ءافلخ مهيف ىرنل انهتك اشو مماسؤر نع ةرداصلا

 ةلباق مهماكحأ نكلو . « ةاضق » مهلك مهتيمست تجردف : ندملا طاطحتا باقعأ يف يئاضقلا

 , فانئتسالا

 مل « يقيقح هنم رثكأ رهاظ ضقانت نم هيلع يوطنت امب « ةقلطملا ةطلسلا ىلا دبعلا ةعزن نا

 . ةيالو لك يف ةيعمج ثدحا دفق كلذ ضقن ىلع وبف : تايالولا يف تايعجلا ءاغلإ ىلا هب ضفت

 ىتح © تاسحلا هذه بجاو غلي مل ةيحبسملا ةنايدلل روطاربمالا قانتعا نا كلذ نم برغالاو

 نهاك « يضاملا يف اهتأث « نيعت يبف : ةيروطاربمالا ةدابعلا سوقطب مايقلا يف ؛ رخأتم دبع يف
 يتلا « ايلحمو ايميلقا « ميدقلا مظنتلا« داجنأ » نيب ةديحولا يه ةيروطاربمالا ةدابعلاو « ةيالولا

 رابك ةئنبتب تايعمجلا حامسلا ف ةيزكرملا ةموكحلا ترمتساو . ابفقنور هلم ىلع تظفاح
 لبال . قيباسلا يف م ريسع لاز ام ةلواحلا هذه حاجن نكلو « ةوظحلا مهداقفا ةلواحمو نيفظوملا

 مالوو ةنسلا يف اذكهو : انابحا دج ةئيرج « تاينمتب اهنم مدقتت نأب كاذنآ اهل ثحمس

 ءاضعالا يأر ةفرعم شاقنلا ةراثا يف ةيقيرفالا ء/هوماو « سلا ندملا » ةيالو ةبعمج ددرتت

 ةدايقلا ءاغلإ بلطب بئارضلا فيفخت ساتلاو سويداكرا روطاربمالل يهذ جات ةمدقت قافرا يف

 روطاربمالل حاتا دق « رطخ يأ هنغ مجني مل يذلا < لهاستلا اذه ناو .اهل مضخت يتلا ةيركسعلا

 جاتحت دحس وهو : يلحلا ملاصلا تاذ عسضاوملا يف ماعلا يأرلاب لاصتالا نم ىندأ ادح ىلع ظافحلا

 . اهنم ةقلطملا ىتح « ةمظنالا ةفاك هبلا

 [مئاد ًارشابم ًالاصتا لاصتالا « مهترثك ببسي « تايالولا ماكس ةنكمب نكي م
 : ثاشرأالا

 1 و « ةيشربالا ١ يه ةطمسو ةجرد سونامسلك ريد ثدحا كلذل . ةيزكرملا ةموكحلاب 0 ةيس

 5 و هَ 0

 ينثا ءدبلايف تايشربالاددعناك .«رصيقلا سرح دئاق ليك و »ىلا اهيفةطلسلا تدئسأ

 يف تايالولا نم انيعم ًاددع اهبنم لكح مف . عبارلا نرقلا رخاوا يف رشع ةسمخ ىسمأ مث ةريشع
 ةطلسلا تدنسا يتلا ثالثلا تايالولاو ةيئيطنطسقلاو امور يتنيدم نا دب . ىربك ةسيلقا ةدحو

 تنفلاق . ةيزكرملا ةموكتلاب ةرشابم تطبترا لب “ مسقتلا اذه يف لغسدت ملف لصنقورب ىلا اهيف

 « يلامشلا مسقلل ةيناثلاو يبوذجلا فصنلل ا هادحا ؛« رانس نيتشربا ايلاغو ؛ ةشربا ايناطيرب

 هذه يف تماقو . خلا ؛ ةيشربا انيريكو رصمو ؛نيليكولا رقم انييفو« فيرت » اتنيدم تناكو

 . تايالولا يف تايمجلا طم ىلع تايعمج تايشرالا

 «« قرشلا تنوك و دافتساو . ةيفانئتسا ةيئاضق ةطلس اوسرامو ماكحلا لمح ءالكولا بقار

 دالب راوح ببسل يئانئتسا ركحرم نه * اروس لوح تاب تمض يتلا ةيشربالا ليكو وهو

 ةهبع



 رخ ةدابق © ؛ ”وةه ةئسلا يف ( سويروذوه ) يبرغلاو '

 خول ه همس معك

 ًاللللل 5 دس <

 موو ةنسلا يف سرحلا تادايقو تاشربالا ؟؟ لكشلا

 (سويداكرا) قرششلا ةيروطاربمالا يرطش نيب لصافلادحلا *  ؛ةيشربالا دودح  ؟ ؛ةيروطاربمالا دودح ١
 ؛ ايقيرفاو ايلاطياو ايريلأ سرح ةدابق  ه ؛ ابلاغ سرح ةدابق منوود ش .:

 , قرشلا سرح ةدابق -

 هما



 روطاربمالا نولساري اوناك .ماحلا زكرملا اذهب ءالكولا ظحي لف ىرحالا تايشربالا يف اما . سراف
 يذلا ديدجلا مظنتلا نكلو « رصقلا سرح ةدايبق فاعضال الا مهفئاظو ثدحت مو « ةرشابم

 « ليوحتلا زابج درجم اوحبصا نا اوثيل امو . ةياهنلا يف اهل مبعضخا ةريخالا هذه ىلع لخدا
 نم همناتست ام عم « ةيزكرملا ىلا ةعزنلا تبلغتف . ةرغاش تبقب نا زكارملا ضعب تمتع امو

 . لاح لك ىلع ةوقب اموي زدبت مل يتلا يميلقالا ماظنلا ىلا ةعزنلا ىلع « بتارملا يف قيقد لسلست

 دبعلا ذئم . رصقلا سرح ةدابق ىلع ةميظع تاليدعت نيطنطسق لخدا

 ةدايق « دسعب دح ىلا « زابجلا اذه تايحالص تدعت لوالا يروطاربمالا

 ذنم ايس ال « ةبناث ةبج نم اولصوتو ةيئاضق ةطلس سرحلا ةداق سرام دقف : عستلا سرحلا قرف

 .ابيرقت ةيلاملا ةرادالا لك ىلع مهتباقر ضرف ىلا « شيجلا نيومت ىلع مبفارشا لعفب « ثلاثلا نرقلا
 نا دب . ةردانلا ريغ محلا ةيجاودزا نم مغرلا ىلع « طق ةسبلفا ةثزحت ثدحت ل < كلذ عمو

 « رصيق لك نكي مل نا « روطاربما لك صيصختب يلمع ةئزجتلا هذه ىلا ىدا دق يعابرلا ماظنلا
 ًايجيردت مجرر دقف < هصخش يف ةيروطاربمالا ةدحولا داعا دق نيطنطسق نا عمو . سرح دئاقب
 ءالؤم ناك لجا . نيفلتخم سرح ةداق ىلا تدنسا ىربك ةسسيلقا رئاود ةيروطاربمالا مسقت ىلا

 رطبس دق ةيفارغجلا ةئزجتلا أدبم نكلو . ةدحاو ةئيه مهنأكو نيربتعم « ةليوط ةدمل « ةداقلا

 ىلا كلذ درمو « نيردان ريغ ىرارما ضومغلاو ددرتلاف « اهسفن ةثزحتلا ددصب اما . ةيابنلا يف

 ثالث نامحالا بلغا يف تماق . مهنم لكل ةصصحملا « صصحلا » و ةرطابالا ددع فالتخا
 ةيقابلا قطانملاو ايقيرفاو ايلاطيال ىرخاو « ايقارت تح ائيريك نم « قرشلل ةدحاو : تادابق

 يتلا « ةلضعملا اما . شكارمو اينابساو ايلاغو انياطيربل ةثلاثو ؛ ةيناقلبلا ةريزجلا هبش نم
 مسقتو ةئزجتلا هذه نيب قيفوتلا ىلا لصوتلا يف تناكف < سويسودويث ةافو لبق ذنم تزرب
 دقو .تايروطاربمالاةمجاودزا ىلا تضفا يتلا ةرطابالا ةيجاودزا لعفب نيرطش ىلا ةيروطاربمالا
 . نيتشربا لوس عازن ىلا كلذ رجف « ةيناقلبلا ةريزجلا هبش يف هتصح ةدايزب قرسشلا بلاط

 نيفظوم مهنم لمجو ةيركسعلا ةداقلات اطلس ىغلا «رصقلا سرح قرف نيطنطسق ىغلا'نا دعب
 ماعلا ديربلا ىلا ةفاضالاب « اهمها لوانتيو « ةعونتمو ةعساو مهتايحالص تناك . طقف نيدندم
 ةقيقحلا يف يهو . ءاضقلاو بئارضلا « خلا « ةماغ ةروصب ماظنلا لع ةظفاحلاو ريمستلاو ملعتلاو
 "يلاغلاةرشلا دئاق ةناكم رسفي هدحو سوبسودويث فطع نا نم مغرلا ىلع« ادج ةماه تامحالص
 ةنسلا يف سريداكرا هنبال هكرت دقو « نيتيكألا ةعطاقم يف زويا ةدلب نم - يزوايالا سونيفور
 سيدقلا عم قافتالاب يينولاست ةيضق يوسي فيك فرع يذلا وه اذمه نيفورو ٠ هوو
 زكرملا اذه لقن - فيرتو ونالسمو ةينيطنطسقلا يف اوماقا نيذلا ةثالثلا ةداقلا امأ . سويسوربمأ

 اوحرتقاو عيرشتلا ىلع اوفرشا دقف - عبارلا نرقلا نم ةريخالا تاونسلا يف « لرآ » ىلا ريخالا
 اوردصا ةيزيمت ةبئاضق ةطلس اوسرامو «.ةرادالا اوريسو تايالولا يف نيفظوملا تانيعت ةفاك
 كلذل : كلملا باوثب هبشا « ايناج شويجلا ةدايق انعضو ام اذا « اوناكف « ةمربسماكحا اهبجومب

 هذا



 . نيدئاق نم ةفلؤم ةئيه ىلا مهبصنم دانسا انايحا روطاربمالا ىأترا

 ىلع اهيف يقبا يتلا كلت ىتح «.ةيميلقالاو ةيلحلا ةرادالا يف « يلاتلاب حضنت

 يذلا دبملاو يناثلا يروطاربمالا دبعلا نيب ةقسمعلا تافالخلا « ةعدقلا ءامسالا

 د ببعلا بساور نا نم مغرلا ىلع « مصاوعلا يف هسفن لوقلا حضيو . هقس

 . ىوقا بناج ىلع ًازورب اهيف زربت قباسلا

 . امور يف هبتاكم سرحلا ةداق نم يال سلف . مصاوعلا :هذه عملا ةغيص يف ءىطخن الا بحي

 0م هارت « هسفن برغلا ىفف . ةريصق تارتفلو ءانثتسا الا اهف روطاربمالا مقي الو
 أ  اهنع عافدلا لبسيو رحبلاب لصتت يتلا اًمنفار يف اهيضمي نا ثلي نلو  وناليم وأ « فيرت
 لانا دك فرس انك م تمل ةكلو خلا ( (فاسلا رهن ىلع ةيلاحلا ازتفورتسم ) مويمريس
 .« ةينامور » ةيروطاربمالا لازت الو « « ةنيدملا ١» يه امور لازت الف ؛ مصاوعال

 نبب ائاق فالخلا لازي ال تارابتعال ًاعضاخ « ةيناث امؤر ثدحا دق نيطنطسق نا ريغ

 ' عورشب همسا ديلخت يف هتبغر يفني نا دحا ةعاطتساب سبل ٠ ةيفأر 2 ط ارع نرسل
 مدق هل نمضي عقوم يف ةينبملا < « نيطن يسدنه:
 اهبلع قلطأو تمرر لا ةيديموتلا وس نم فلتخت ةئيدم نركشس # ةيداصتالا ةيهألا ةيطنزبب
 عقوملا ةعانم : ةيركسعلا تارايتعالا يفني نا ًاضيا دا ةعاطتساب سيلو . ةنيطنطسق مما

 يرق ؛ تلاثلا ةرقلا ىف طرقلا هزاثجل يذلا روةمربلا بضم هتف ةيجيئا املا خيمه ؛ نعبطلا
 يسرافلا رطخلا اهددهب يتلا ةيقرشلا تايالولا راوجةرباربلا رطخم هددهي يذلا يلفسلا بونادلا نم
 راسثغخا ررقت 3 اهب < "04 ةنسلا نم لوايأ رهش يف مزه ي | سويس تع.ذخ يلاو
 .ًاطبسب ًارمأ سبل ةنكمم ةيحور تارابتعا لوح قافتالا نكلو . يناثلا نيرستت رهش ذنم عقوملا
 : ينثولا عباطلاب اقيمع ًاماستا ةمسنملا اهور ريغ ةمحسسم ةصاع دارا نيطنطرسق نوكي دف

 لج للا يقتيس ىرخا يابسأ ةادع ف« روطاربمألا يراق نا اقبسم كردي م اذا « هنكلو
 ةفاكب مايقلاب زعوي نا « ةينيطنطسقلا يف « كلذ عم هتفي مل « ةيبرغلا ةينارصنلا ةمصاع امور

 نمو : دسم نم رثكأ كييشلبر «وب انهن ق نينا م سيسأتلا 5 ”دعملا ةينثولا سوقطلا

 يف ةيمسر ةغل ةينيتاللا ضرف دق ةيناتويلا نقتبي مل يذلا روطاربمالا اذه ناك اذا « ةئناث ةبج
 نا اذا ًاحداف أطخب بكترا دق هناف « ةينامورلا تالئاعلا نم ًاريثك اهيلا لقنو ةينيطنطسقلا
 « هتنيدم تثبل ان : ةيئانوملا دالبلا يف ةينيتاللا ةراضحلا « ةقيرطلا هذه < دطتوب هنأب دقتعا دق

 . اهسفن امور هجو يف ةيناثوبلا ةراضحلا نصح تقاب نا « عقأولا يف

 ققح دفق كلذ عم هنكلو « هدصاقم نم كاذ وا دصقملا 'اذه يف نيطنطسق لما باخ دقل
 عم اهيف تكرقشسا يتلاو ةمساعلإ ةرادص هنم تماتسا يتلا « ةينيطنطسقلاف : يرهوج وه ام اهنم
 رثآ دقو . نيرشعلا نرقلا يف الإ طق اهدقفت مل « ةديحولا قرشلا ةصاع ودغت نا لبق امور
 ايديموكنن يف اهسيسأت لبق ماقأ ام ًاريثكف .امور يف ةماقالا ىلع اهيف ةماقالا هسفن روطاربمالا

 تفاتمصاعلا

 ةيئيطئطسقلاو امور

 هما



 كلت وا هذه يف مقي م٠ ةنسلا دعب « لاز امو . قرشلا يف شبعلا دصقي ناك نيح ةبكاطنا وا

 دض برحلا دادعا ىلا فرصنا اذا الإ « ابعومج يف ةريصق ةماقا اهنكلو : نيتنيدملا نيتاه نم

 .اًنفارو ونالمم يزاوت اندم «ةينيطنطسقلا بناجىلا «لاح لك ىلع «ىرت ال اننكلو ؟نيبناساسلا

 ةشطنطسقلا نا م «ةصاخ. ةمظنأ ىلع ءاقبالاب اهضامل ةنيدم امور نا

 هذه نكلو . ةلثام ةمظنأب عتمتلاب ايرظن امورل اهتاواسمل ةئيدم
 هرداوب تربظ روطت لعفب ايلك اهتطلس تدقف نا « ةنناثلا يف اك ىلوالا يف « تثيل ام ةمظنالا
 . ديعي دمأ لثم

 مضاخ يأ « ةقباسلا دوبعلا يف خوبشلا سلجم رارغ ىلع مظنم « خوبش سلجم نيتمصاعلا الك يف
 سلجب اما .ًانمسا مييلا روطاربمالا اهدئسي وا ةاضقلا اهسرامي يتلا فئاظولل ًاقافو بتارملا متلسل

 تالئاعلا نع نيلثمم هيلابدتنت نا ايلاطيا ةعاطتساب نآل «ًأزع ةينيطتطسقلا سلجم قاف دقف امور
 روطاربمالا هغلبي يذلا ديحولا سلجم لا «ةليوط ةدمل «يقب دقو .يناقلبلا قرشلا نم رثكأ ةريكلا

 . سواخللا !ذه ناسحتسا نع بارعالا ىلا < يبيدب وه ا < عرسي ناكف < شرعلا ىلع هسولج

 هلقأ وا « روطاربمالا نيبعت لوح ةفلتخلا ةريثكلا تاداشملاو تايرظنلا تبتنا ةرداملا هذه ىلا

 كلم يذلا سوتيسات وه سلجلا اذه هراتخا يذلا ريخالا روطاربمالاف : سلجلا لبق نم «هتيبثت

 ةنازخ نم سملو ؛ ةيسلجم تايالو نم دعب سلف : كيلاود اذكهو . 91ه ةنسلا يف رهشأ ةدع

 ؛؟فئاظولا ضعب ةسرامم يف راكتحا نم سيلو ؛دوقن برض نم سلو ؛يدلبلا قودنصلا ءانثتساب
 ذخأي الو . ةيداعلا عمضاوملا ىوس نيتيعملا تاشقانم لوانتت الو . ةيئاضق ةطلس نم سلو
 يف الشم ينامورلا سلجلا حلفي ملف : ايصخش هل بيطي اكالإ رابتعالا نيعب اهيناما روطاربمالا :

 . ةصاخلا هتاسلج ةعاق ىلا رصنلا هلإ حبذم ةداعاب:رارق رادصتسا

 يروطاربمالا دبعلايف ثدح ام ضيقن ىلع «ةميدقلا ةيروهجلا ءاضقلا بصانم نم يا ظفاحي م

 مّتلس» نع ةلقتسم تدغ دق هذبف : ةماعلا فئاظولا ىلع لوصحلا يف هرثا ةيمها ىلع « لوألا
 هنكلو « ةيلصنقلا امس ال «ةيمسا ءاضق بصانم مهضعي ىلا دنسي روطاربمالا لازي ال . « داممالا
 ءارو.انعس ال « مومعلا ىلع مهدعاقت ءانثا « ةقداص ةمدخ هومدخ نيذلا ةأفاكم ةيغب كلذ لعفي

 . قباسلا يف م « نيفظوملا عيفرتو رايتخا دنع « لمعلا يف ةيرحلا نم ديزم

 .مصاوعلابةيلمع طباور نود ةيروطاربمالا ىوتسم ىلع ابقل ةيدقلا بصانملا هذه عفرأ حبصا
 امبليست رمأ دوعب نيثثا نيلصنق ىوس كانه مقي مل «ةريخألا هذه ةيجاودزا نم مغرلا ىلعف

 ةاواسملا داحيا لواحي يذلا « رايتخالا متي ال « ةرطابالا ددعت لاح يفو . هاوس نود روطاربمالل
 ةنسلا ذنم يأرلا "رق « تامساخلا يفالت يف ةنغرو . امهنيب قافتالاب الا « برغلاو قرسلا نيب
 لك نيعي نا ىلع « دحاو نآ يف نيلصنق « سوبسودويث انبا < ناروطاربمالا ناك ذأ ؛ 5
 . نيلصنقلا دحا اهنم لك نيعي نا ىلع « ةريصق ةرتف دعب © يأرلا رق اك « ةبوانم نيلصنقلا اهنم

 نعينغب روطارممالا ناك املو . ةماعلا باعلالا مظنت ىوس زايتما نمدل قبي ل بصلملا اذهنا ريغ

 مماوعلا يف ةيفرشلا بساورلا

 همك



 .ةاضقلا لصانتلا نيبعت ىلع ًاردان الا مدقي مف « ممدق موبفم نم ريبعتلا اذهل امب 2 « لصانتلا د
 ىلا «فرعن ال نحنو . ةميظع ةهباب طيحاو « ًاريبك ًادايدزا ةيفرشلا بقللا ةميق مث نم تدادزاف
 « عسارلا نرقلا يف ةيناث ةيلصنق ىلع دق لصنق اهبف لصح ةدحاو ةلاح ىوس «ةرطابالا بناج

 . يجنرف دئاق ةلاح يه

 يف اتمظن دقامهو . ةيلدعلاو ةيلاملا قرازو ىوس « ىرخلالا بصانملا نيب « ًايلمع مدي مل

 عقت يتلا باعلالا بيسي تاقفنلا ةريثك صاخ عونب ةيلدعلا ةرازو تناكو . [ضيا ةيئيطنطسقلا

 رشعب مالتسالا دعوم لبق ءالؤه نيرعت ىلا اوهتناف . ةرازولا هذم يلغاش لهاك ىلع اهفالكا
 تمزاتساو مايا ةعبس ترمتسا باعلا تمبقا «ةيلدعلل ًاريزو سوك انميس نبا نيع نيح:تاونس
 ام يا « اهيلع هقفنا ام فعض نورشنآ فنا - ايداع ناك اهيف خذبلا نا عم « ةظهاب تاقفن
 رفوت دق تقولا ىرا ريغ - ١414 ةنسلا يف كنرفلا رعسب بهذ كنرف نييالم ةعبرا نع ديزب

 تامحالصلاف ةلباقملاب اما . يهالألاو ةسرتفملا تاناويحلا هئاقدصا نم بلطي قح سوكانمسل
 «يقيقح «ريخست » ماما نذا نحنف . ةينوناقلا لامعالا ضعبب مايقلا بجاو ىدعتت ال ةيغال هبش
 ةصاخلا ةبيرضلا لجال مهتاورث تاباسح نوطبضي نيذلا بيصن نم مسبصت نا تانببعتلا ثبلت نلو

 ةيلئاعلا تادحولا ىلثمم ضيقن ىلع « ةاضقلا ءالؤه نكلو . ةيسلجملا ةقبطلا ءاضعا ىلع ةبجوتملا

 . تاقفنلا هذه لثم ةماخض لمحت ىلع نورداق مهنال مههوجو نوفسكي ال « ةيداعلا ندملا يف
 امور يف هتفظو تثدحا يذلا « ةنيدملا ىاح » يه « نيتمصاعلا يف « ىلوالا ةيصخشلا نا

 روطاربمالا لثمي وهف .عسبارلا نرقلا طساوأ يف ةينيطنطسقلا يفو «لوالا يروطاربمالا دبعلا يف
 تاقحلملاو ةنيدملا ىواعد يف لصفيو خويشلا سلجم سئري . هلدبتسي ام ًاريثكو « هنيعي يذلا

 ماك ىلع كلذب ابلغتم نيومتلاو ماظنلا ىلع رهسي . يديلقتلا ليم ةئاملا قاطنب امور يف ةددحلا
 اهيف مقي ال يتلا امور يف ابس ال ةيقيقح ةطلس كلذ لك هبسكيف . ةيونسلا ةيذيعلا ةبيرضلاو نمالا

 سوك انمسسك « ةشثولا ةنطارقوتسرالا فوفص يف « يلاتلاب « ريخالا اذه هراتخيو : روطاربمالا

 . مائولا قيقحت يف هتبغر رابظا ءارو ايعاس نوكي نيح « الثم

 ءاهب مظعأ « ءاينغالا ءاخسو بعشلا ىلع يناجلا عيزوتلا لعفب «نيتمصاعلا ةايح نا انل حضتي
 ىلع ظافحلل ةدعملا ةاعارملا رهاظمو بساورلا نم مغرلا ىلع « اهنكلو . ةيمملقالا ندملا يف اهنم

 ناف « رمالا نم نكي اههو . يقيقحلا لالقتسالا نم ديزمب « اهل ةبسنلاب « ناعتمتت ال « اههذوفن
 : ةلودلا ىروؤش يف « ةدبجم ءامسأ ةثيرو يهو « ةيلحلا اهتزبجا مهست نا يف بغري ديلقتلا
 . يضاملا يف هنم كاذن1 ًادورو لقا عوضوملا اذه نكلو

 روطاربمالاو ةيزكرملا ةموكتحلا -؟
 روطاربمالاب « مامالا ىلا اهب عفدلاو ةرادالا ةباقر ىلا ةفاضالاب « هذه ةلودلا نوؤش تطبنأ

 , هاوس نود

 :ةخه



 اهذيفنت ةيغب « دمتعتو اهلامعأ عسوت ىرت يتلا < ةلودلا هذه لثمل ىفتقا

 م . يوق يموكح مظنت «© ةقّيض ةيزكرم بيلاسأ ©« لضفا ذيفنت
 نم مغرلا ىلع « لصوت هنا رظنلا تفلي'لب ال . مظنتلا اذم نم يناثلا يروطاربمالا دهعلا لخي
 « حلاصملا ددصب هلقأ « ايبسن رارقتس الا اذه لثمو « ةوقلا هذه لثمب مظنت قبقحت ىلا « هرصق

 ةلودلا موهفم نيب زيستلا ىلا « ميضاوملا ضعب يف “ لصوت دقو . لاجرلا ددصب نككي مل نا

 . روطاربمالا موهفمو

 رثكمأ يف ةاشالم هشاليو « ةلودلا موهفم ىلع رطيسي لاز ام روطاربمالا موبفم نا دب

 «نوكتلا روط يف ةلود هب مستت يذلا يئادبلا عباطلا ةجستن ةحيتن تسل ةرهاظلا هذه نكلو .نامحالا

 ًاناكم حسفت يتلا ةقلطملا ةظلسلا ةجمتن ئه ام ردقب 6 لوالا ىروطاربغألا دسفلا قف تدجا#

 مذاتسي اهبنحت ناكو . اهل عضخي دق يتلا ةصاخلا تاريثأتللو ةيصخشلا روطاربمالا ءاودأل ًاريبك

 دعب لمهأ هنكلو « نيينوطنالا دبع يف داس يركف جبن اههرّيسي (يقطنم احوضوو ةيلقع ةكلم
 9 ىرت اي نيموبفملا نيذه نيب ةيرصعلا لودلا تزيم ىتمو . كلذ

 ًاينث مددع لّدبِتو « ًالوأ ةرطابالا ددعت : اضيا ىرخأ بعاصم « انينعي ام يف 4 تماق

 بسحب اد وأ اميسقت ةشددحلا ةيزكرلا هرئاودو هتموكش مهنم لكل بجو دقف اموضنخو
 تمسق يئانث ماظن ىلا نايحالا بلغأ يف ددعتلا اذه ىبتنا « علاطلا نسحلو . ةيسايسلا تابلقتلا
 هدط“و يذلا وه ماظنلا اذه ناف رمآلا نم نكي اهمو . برغو قرش ىلا هبجوب ةيروطاربمالا
 « كلذ دعب برغلا ةموكمحح تلاز ام اذاو «سماخلا نرقلا لئاوا يف سو.سودوبث ينبا دوجو
 . ةيطنزيللا ةيروطاربمالا يف ترمتسا دق قرششلا ةموكح ناف

 يتلا ةعزنلا نا اهنأش نم ديزي ةيمهأ فورظلا هذه لثم يف زرحا يذلا مدقتلل نا 0

 « تنوك ه ةملك هنم تقتشا يذلا « قيفرلا » يأ «0م,ممو لا بقل اهسكمي ١

 10 ]رطل . ًايئاهن هفاقيإ ىلع ةرداق تناك
 مل هنكلو < كاذنآ « قيدصلا » مماب فرع يذلا بقللا اذه ىلوالا ةيروطاربهالا لبحت م

 «لاوز ةرتف دعب « نيطنطسق هداعأ . ةننيلملا تايكلملا يف ةيطالبلا بترلا هبشي ام ىلا طق ضفي
 نا ثبلي نل هتكلو . دئاسلا ماظنلاب لخت ةصاخن تاهم ةيادبلا يف مهلا تلكوا نيفظوم هحلمب
 ب « تالاحلا ضعب يف « بقللا نا نم مغرلا ىلعو . هؤافلخ هوذح يذتحف « هعيزوت يف طرفي

 ةينييزت ةيمس حبصأ دق هناف «يمسرلا ةفيظولا مسا نع ذيمتي ال - قرششلا تنوك ىلا انرشأو قبس

 . « بترلا » مسا اهيلع قلطا تاجرد ثالث ثادحا تمزاتسا رخنآ ءيش لك لبق

 اهماوق ةيصخش ةلص هب هطبرت يذلا روطاربمالا لب ةلودلا مدخيال « ايرظن « تنوككلا نا
 يف هنوةفاريو ايرظن « هتيعم » نوفلؤي ةتنوكلا عومجج نا 5 ؛ باجعالاو نإركشلاو ةدوملا

 ساسا « دبعب دمأ ذنم « لثملا هذه تناك :ةملمع ةجبتت نم تايرظنلا هذه سيل نكلو . هتالقنت
 . نيطنطسق ىلع ءالؤه ريثأتب داقتعالا عني ام سيلو . نيينامرجلا ةرباربلا دنع يبرحلا مظنتلا

 همك



 ةينامورلاو ةينيلملا فارعالاو تاداعلا ىلا انينح لثملا هذه نوكت نا اضيا ًادج لمتحملا نمو
 مورفم ىلع ةينبم ةيصخش ةيكلم « اهرهوج يف « ةيزوطاربمالا ةيكلملا تلاز امن : ءاوسلا ىلع

 ضعب لح بجاو وه « ءدبلا يف « اهب ذخالا بحوا ام نا نظلا ىلع بلغيو . قوفتملا ناسنالا

 باقلالا ةروريص ةيمتح لعفب « لمعلا قيبطتلا يف « اهاودج- تدقف مث . اعيرس الح تابوعصلا
 « رمألا نم نكي اهمو . ةيداعلا ةيرادالا ةلآلا ىلع ةظفاحللا ىلا ةجاحلاو لاذتبالا ىلا ةمطالبلا
 اماو « سماخلا نرقلا يف ةلودلا ماسقنا نع طق ةلوؤسم تسيل هئافلخو نيطنطسق « ةبعم » ناف
 ىلع « اينامرج ًالصأت دعبا تناك يتلاو 2« كلذ دعبةيلغلا اه تناك يتلا « ةيعم » لا ترصتقا
 .اتادرفم مادختسا

 «اهتايحالص مأ ةسرامم ةيغب « ةلودلا سأر ىلع تماق « رطخلا اذه ضابجا دعب ْ

 نع ًاثوروم « لسقلا اذ ه نم « اهضعب ناك ام اذاو . ةتباث فئاظو ةزبجا 5

 « ريخالا اذه ابقش يتلا قيرطلا يف مدقتلا ناف « لوالا يروطاربمالا دبعلا|_

 . نهار عقاو

 (عمجملا ) « فقوملا » مسا «عمتجلا بادآ تايلطتم لعفب « ميدقلا « ريمالا سلجم» ىلع قلطي

 ةيلاه ريزو » ىلا « روطاربمالا باغ يف « هتسائر دوعت . ا ا

 ةفاضالاب « فقودللو . هتاسلج يف ملاصملا ءاسؤر رابك كرتشيو « نوؤشلا ىتش سردب .6 ريمقلا

 . لازتخالا ةطساوب هلامعا رارمتسا نونمؤي نيذلا هرس ءانمأ 6« كلذ ىلا

 ءانما سيئر د كانبف . ًادج ددعلا ٍليلق نولازي الف ءارزولاب مهتيمست نكمي يذلا كئلوا اما

 ىلع ةفيظو يلا لاب سراميو نييركسلا ءاسؤرلاو نيفظوملا لودج ًايموي طبضي يذلا « رسلا
 « ةسدقملا تابطعالا تنوك ١» « تادراولا ردصم بسحم « ةنازخلا ريديو , ةسمهالا ضعب

 هتيمها مظاعتت يذلا « رئاودلا ديس » ةيراشتسملا رئاود سئريو .'« ةصاخلا كالمالا تنوك »و
 «نوسرامي نيذلا « ًاضيا «نوؤشلا يفظوم» سيئر هنا كلذ يف ببسلا لعلو « ودبي ا؟ « رارمتساب
 نا ضيا انب ردحيو . ًانامحا ةسوساجلا نع فلتخي ال ايفايتا لع 4 نكس لك ىف مراقتنا لعفب

 . ةيسيلقالا ةرادالا سأر ىلع نيعملا رصقلا سرح دئاق ةمماقلا هذه ىلا فيضن

 ريزو » ناك امبرو . لوا ريزو ةفيظو نم ولخ. ةيزكرملا ةموكححلا نا ىلا انه ةراشالا ردحت

 فيكاوفرعي مل لاجر ىلا ةفيظولا تدنسا امبرو .زكرملا اذه لغشل هريغلبق الهؤمءرصقلا ةبلام

 «حجرالايفءيسيئرلا ببسلا نكلو . اهتيمها تدقف دقف رمألانم نككي امهمو : اهتاقاط نورمثتسي

 .ةصاخلا مبتطلسىلع أظافح مهدعاسمنيب ةطلسلا اومسقف نيرذح اوناك عبارلانرقلا ةرطابانا وه

 نم وه«رئاودلا ديسف »: ةيندملا فئاظولا نعتيركسعلا فئاظولا لصف ىلا انه ىرخا ةرم رشنلو

 ««نيملذاملا تنوك» وه اصاخ ًاسيئر «نيماحلل» نككلو «يصخشلا سرحلايف ةرياربلا دونجلا سئرب

 دقف . يروطاربمالا رقملا راوج يف ةميقملاكلت ىتح «شوبجلا نوسئرب « دونجلا دابسا » نا امك

 دعب الا ثدحي نلو . ةكحلاو رصنتلا ىلا ءوجللا ةفسؤملا تارابتخالا نم ديدعلا ةلوثما تضرف

 همام



 مهضرعت نم مغرلا ىلع «نييقيقحلا ةموكحلا دايسا نوحبصي صاخشا زربي نا سويسودويث ةافو

 سرحلا دئاقو « برغلا يف نوكيليتس دئاقلا : ةئجافم ةيحرسم ةروصب ةوظحلا نادقنل مئتادلا

 . ماوس نوريثك مدعي زربيس نيذلا < قرشلا يف روطاربمالا ةفرغ ريدم سوبورتفاو سونيفور
 .مهتطلسو اهنم ةفيظو ةيا نيب يوضع ةلص ال نا نيبب اهنولغشي يتلا ةيمسرلا فئاظولا عونت نا دبب

 تابارقلل ىتحو « نبزلا ددعلو يصخشلا روطاربمالا فطعل الا ةطلسلا هذبب نونيدي ال مبف
 ةنسلا يف روطاربمالا مع ةنبا نم نوكئليتس جوزت : اهنيوكت فطعلا اذه مهل حاتا يتلا ةعماللا

 « ةيكلملا نكلو .يلاوتلا ىلع هيتنبا هجوز مث هيلع ايصو نيعف « ريخألا اذه اهيف دلو يتلا اهسفن
 يطعت دق ةفيظو مايقب حمست <« سويرونوهو سويداك را لاثما نم ءافعض ةرطابا نمز يف ىتح

 .هملا دنست نم ةيقيقح ةرادأ رود ٍلاثلابو « قيسلت رود ةصمرلا اهتامحالص

 كاسل مل ل سس ل ا ل لا 1 ! وبنم الخ لهو : ثوبرقملا هولضفم روطاريمالل ناك

 سيل هنكلو - قالخالا يف ًايوق ًارثا تكرت دق «نيطنطسق دادترا دعب « ةينارصنلا نا ىلا كلذ
 نكحلو . ةسايسلا يف ءاسنلا لخدتت نا هيف ثدحي دقو . سئاسدلل ًابصخ آلقح وأ ةناطب هنود
 انمود ايلوج تايروسلا تاريمالا انركذت ثيح سوربواس ةلالس طالبيف هغلب ام طق غلبب ل كلذ

 ايلوج ةريخألا هذه اتنباو « ازيم املود اهتقيقشو الكرك ةدلاوو سوريواس سوميتبس ةأرما

 ال نيزللا نهمزعو نيحومطب « ردنكسا سوريواسو لاياغاليا اتدلاو « ايّصام ايلوجو سايماوس

 ناك اذاف كلذ عمو . اجسهتو ًاناتفا تامجاللا وا تابقولسلا تاكلملا رثكاب « دح دنع نافقي

 . . عيارلا نرقلا يف ًاددجم نرهظ دق نهناف « ثلاثلا نرقلا ىضوف يف ءاسنلا ىراوتت نا يعببطلا نم
 نم ضيرحتب سوبسرك_هنبا لثقب زعوا يذلا نيطنطسق كلم ةيطالبلا يسآملا ضعب تمدا دقف
 ةدافا سونايلوج. دافاو . ةدودعم ربشا دعب ةايحلا تمدعا نا تثبل ام يتلا اتسوف ةيناثلا هتأرما

 سوناينيتنلاف توم لعجو . يناثلا سنائسنوك ىدل هيلع ايفاسفا ةروطاربمالا فطع نم ىلج

 فنرا دعب نوكيليتس عيفرت يف سويسودويث عرساو « دبعلا ةيلو انيتسوج هتلمرا نم لوالا
 ءافلخ انل اهرفوي يتلا ةلثمالا نم ديزمب دابشتسالا اننكميو . هنم هقيقش ةنبا جاوز ىلع قفاو

 . سويسودوش

 رصقلل » نراق . ايصخش ًاعياط ءاسنلا تاريثأت نود نكت مو مهتاريثأت ًاضيا لاجرلل ناك

 ترفو دقو . نيفظوملا لسلست يف مزكرم اهؤاسؤر لتحي يتلا هحلاصم « ةرورمفلاب « « سدقملا
 نم امممحو ًايصخش ًابرقت «اهملا يمتني نمل «« ةسدقملا ةفرغلا » «صاخ عوني حلاصملا هذه ىدحا

 يف الإ « نيقتعملا وا ديبعلا هجو يف تلفقأ يتلا ىرخالا حلاصملا ةفاك ضيقن ىلعف . روطاربمالا

 نويقرش مهنيب ناك لب ال : ًابيرقت مهب ةصصخم ةحلصملا هذه تلاز ام « ايندلا بتارملا ضعب

 « لذلا اذه نم مغرلا ىلعو .مهأشنم اهرسفي ةداع بسحي ًاضيا نوريثك نايصخو « نوريثك
 تمأق لحا . هسفن روطاربمالا ىلع ريثأتلا ىلا موضعب لصوت نا انايحا ثدحدقف « هببسب ايرو

 هلم



 ار افعل ةنيشم ريغ قباوس اهنكلو «سويدواك ةلالس دبع يف ةلثام قباوس

 ةقيقدلا مامملاب مايقلا مهيلا دنسي ًارابك ةفرغ ءاردم يأ <« « ةسدقملا ةفرغلا نوؤُش نولوتي »
 كم ا 3 نم راكأب ع رأ يذلا سويفيسقا لامس كلت . كلذ نم رثكأبو ةشيتفتلا تارودلابو

 هن ورالا لاح اسوسصخ كلكو.: سوال رس هلت للا وأ: منعا 4 يناثلا سناتسنوك تارارق
 فئاظولا ىدحا ىلا ةعرسب لصوتو سوسودويث ةمدخ يف لخد نيح نسلا يف امدقتم ناك يذلا

 ىلا هعفرو ةيركسع ةلمحب مايقلا كلذ دعب هفلك يذلا هنبال سويسودويث هكرتف « ايلعلا
 . ةيلصنقلا ةبت

 نوكتيس امبو سئاسد نم عبارلا نرقلا طالب هب مرع اب نهكتلل ل
 نسم وجني ناك ثيح شيفا عم شعلا نع روطاريمالا عطقني نيح سماخلا نرقلا يف هرمأ نم
 ل و يقلل يلج ىرارإ سوت لق سلا ىف قا اها يد تالت هذه خي
 نم هبلا "رحت امو تانايخلاو تاياشولا نع كيهان « انايحا سفنلا اهنم زقت ةلاظم تارماؤم ًاضيا
 مهنبز وا مؤابرقا مهدناسي نيفظوم نيب داح سفانت نم هريثت امو دساحت

 «عقاولا يف « موي عتمتي مل روطاربمالا نا ديب . قلطملا محلا نمث اذه لك ناك ل

 . محلا اذه لثم 0 5
 فارتعا ةقيقح ىلا ءالعا انحلأو قبس دقو .هراتخيو شيلا سئرلازب الوبف 520202 7
 الإ « ديعب دما ذنم لاحلا يه اك « يرجت الق هب ةديسولا بعشلا تالاصتا امآ هب خويشلا سلج
 يلعفلا «يسيئرلا ثدحلاف . دونجلا عم كلذ فالخ ىلع رمألا نا دبي .باعلالا ءانثأ بعلملا يف

 هب يدانتةراتخم قرف ىلاهعدقت وه شرعلاىلع ديدج روطاربها سولج قفارب يذلا «اعم يرظنلاو
 لظ يف ءيش لك يرجي نيح لاحلا يه هذه . تابهلا عيزوت نالعا لافتحالا يلب مث ؛ ًاروطاريما
 كاذ وه ةيئارجالا هلوصأ يف اهنع-هفرعن ام ريش نا ؟ تاباصتغالا نع نذا لوقن اذا « ماظنلا

 هتدعا يذلا « درمتلل عضخ نيحف . ”د٠ ةنسلا لئاوا يف امسدتول يف سونايلوج هنم دافتسا يذلا

 « جاتلا نع اضوع « هسأر ىلع عضوو ةاشملا دحا سرت ىلع عفر «لاح لك ىلع دادعا ريش ناكرالا
 اكنرف ١4٠ لداعي ام ) ةضفلاو بهذلا عيزوتب كاذنيح دعو .نييتلكلا مالعالا ةلمح دحا 'دقع

 هل ىقفصف سرام ناديه يف ةبطخ ىقلأ يلاتلا مولا يفو . ( يدنج لكل 1514 ةئسلا رعسب
 دهاشملا هذه يف ىلوالا ةرمال تربظ . حامرلاب مهسورت برضب مهناسحتسا نع اوبرعأو دونجلا

 2 نا نأ دلل ارك ا رولا نس ادق ا ريال اا بر نول

 ديلاقت قرعأو قفتي يذلا « شيجك شيجلا رود ًاريخا يقبو . حجر رالا ىلع قال ديع يقف الإ

 . ةطلسلا نم يف قحلا بحاص ذئذنم هدحو ادغ دق شيجلا نا يه ةديحولا ة"دجلاو : ماظنلا

 نوربتعي نيذلا نوفظوملاف .شرعلا ىلع روطاربمالا سواح لوزب ال ي عباطلا اذه نا
 . داحنلا مزاتستا مهتزب ٠ ًاضيا أ أدونج مهعيمج نوربتعي هل نيثواعم وا روطاربمالل نيلثم موعيمج

 سيئرلا هيدتري يذلا يناوجرالا فطعملا عم ةيدايتعالا روطاربمالا ةزب يف كلذك لخدي داجنلاو
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 يتلا تالافتحالا يف لخدت رصنلا ةرككف ناف « نيرصتنملا بكاوبب لافتحالا ردن ام اذاو . يبرحلا
 ناكف : تاونس رشع لك صاخ قنورب ماقت يتلا سواجلا دابعا يف بكاوملا هذه لحم ايلمع تلح
 سولجل ةثلاثلا ةيرشعلا ىركذلا ىتحو « ةيناثلا ةيرشعلا ىركذلاو ىلوالا ةيرششعلا ىركذلا كلانه
 , ةيروطاربمالا باقلالا ىلا فاضت تلاز ام ىتلا توعنلا يف .ةركفلا هذه ترمتساو . نيطنطسق

 ًاركترم الإ ةطلسلا يطعينا عبطتسي ال ؟بسحف ةوقلا وه يذلا «شيجلا نا الإ 226

 نأب « احسست وا احيرصت « داقتعالا داس دقو . هب يفتكا ام اذا انشخ ايبدأ
 سويتسيسئءانسأ يذلاكاذب اودانيو اوفرتعي نأب نوفتكي «مهرايتخاب نوبختني ال نيذلا «دونجلا

 ًاروطاربما هدئاقب يداني يروهملا شيجلا ناك نيحو . « ءامسلا لوسر » و « يوامسلا نئاكلا »
 اذسهب ةصاخ تاطابترا مدقلا ذنم روطاربمالل ناكو . هلالا بيبح هيف يبحي ناك « رصنلا دعب

 ةيروطاربمالا ذنم ةوقب ازرب دق يهلإلا روطاربمالا ربظمو ينيدلا ةبكلملا عباط نككلو , هلإلا
 . ةلماك ةننيلها تاكلملا ةبلاثم امور ىلا لقنت ا تصرح يتلا ىلوالا

 ةيقرشلا تاريثأتلا تزرحا نيح صاخ عونب يناثلا نرقلا رخاوا ذدنم ةعزنلا هذه ةوق تزرب

 .سونايسيلكويد سولج- ليبق هغلي ام «قيرطلا هذه هكولس يف « اموي ماظنلا غلبي ملو.ةمساح ةبلغ

 فررقلا ةلبظ ©« ظحالن انئكلو.. رباع ثدح ىوس تسبل ىتلا لاباغاليا تازواجت انه لمهنلو
 روطاربمالا ةركفو « نوكلا ديس « « سمشلا هلالا » ةركف نيب ةقالعلا يف رمتسملا مدقتلا «يناثلا
 عطق ىلع اولثمي نأب قباسلا يف ةرطابالا ضعب بغر دقل . يرشبلا همونقأ لب « ضرالا ىلع هلثم
 . ةرطابالا ةفاك سأر ىلع جاتلا اذه رهظيف نآلا اما : سمشلا ىلا زمري اعشم جان نيلماح دوقنلا
 ةيمسر ريغ ةداع سوربواس ةلالس ذنم تجرد دقف .سونامليروا دبعفهتورذ روطتلا اذهغلب دقو
 « دوقنلا ىلع « همسا قفرأ دقف سونامليروأ اما . روطاربمالا ىلع « هلالا » بقل قالطاب يفقت
 اهضورف ىدؤت ةيصخش ةدابع ديدحتلا اذه مزاتسيو : « ًادبسو اهلإ دولوملا » ةيمسرلا ةغيصلاب
 . ةاممكا دق ىلع وهو روطاربمالل

 دعبأ هدمتعا يذلا ”لحلا نا دبب . ءارولا ىلا ةوطخ اطخ دق سونايسلكو يد نا يف ءارم ال

 مهفلس ءانبأ مهسفنأ رابتعا ىلع ءالؤه رصتقا .نيلوالا نينرقلا ةرطابأ هدمتعا يذلا كاذ نم امدقت
 « هرصبق ىلع هقلطأو « سويفوج » مما هسفن ىلع قلطأ دقف سونايسيلكو يد اما . « يملالا »
 «ريثبوج نبا» نيمسالا نيذه ىنعمو . سوبلوقره مما نارخآلا رصيقلاو روطاربمالا راتخا انيب

 دّنسك لوالا « كاذنآ ةربش ينامورلا نوزلا ةلآ مسوأ امه نيهلإ انبا يأ « « لقره نبا د و
 نم ةيهلالا ةمعنلا ةهآلا ءالؤه ءانبأ مست . رسثبلا ةداعس ةمدخم يف هتوق عضول رظن يناثلاو ملاعلا

 ةعاطلا ءالؤه مهل مدقي ائيب كلوا دضعو ماهلاب نوظحي رشبلاو ةهغآلا نيب ءاطسو اوناكف . مُمابآ

 . تاذلاب ةدابعلا كلذ مزاتسي نا نود ينيدلا مارتحالاو

 رارمتسا « محلا سونايسيلكو يد لازتعا تبقع يتلا تابارطضالا نابا ىتح « انايحا دجن دق
 يف يملإلا عباطلا موبفم ناف لاح لك ىلعو . نيتلالسلا الك يف ةيمسرلا باقلالا هذه داتعأ فرع

 نحل



 ةروث نوكي ال رفظلا اذه نا ىلع . نيطنطسق يحبسملا روطاربمالا رفظ ىثح دتما دق ةرطابالا

 نم الإ ناطلس ال » نأب « سلوب سيدقلا لاق اك «ماودلا ىلع ةينارصنلا تئاس دقف .ليبقلا اذه نم
 0 .هاياعر نم نيينثولا رظن يف هتطلسل يرظنلا ساسالا لاوزب نيطئطسق حمسي نالقعي الو« ءهللا_

 يمسأو « ةيحلالا ةوبالا ءاغلإ يأ « نيهاجتالا نيب قيفوتلا نم ىندأ ”دح ىوس كلذل مزاي الو

 ىلع « ديعب نمز ذنم « اهسفن ةيلثولا تجرد دقو : رخآ مس ١ يأب املادبا نود لقرهو ريتبوج
 ريل ايقاب لازي ال مث نم ةركفلا رهوجف . عساولا اهات « هللا » و « ةهرلالا ٠ نع مالكلا

 . هميليو هيوقي ؛ تاجحوصلا هل هَ هدي 4 هنع اثاث روطا ربمالا راتخت لا : عيج ا

 سويتسيمبت لاثما نم نوبنثولا دحي ال روطاربمالا ىلع تابجاوكلذ عبتتسي

 هجو نيح انيريك يف سبيابلوتب ىلع افقسأ دعب نكي مل يذلا - سويزينيسو
 سويقسفا لاثما نم نومحسملا وا -« ةيككلملا لوح » هباطخ « موو ةئسلا يف « سويداكرا ىلا

 كلت نع « مقاولا يف « تابجاولا هذه فلتخت الو . اهيلع قافتالا يف ةبوعص « ةيرصيق فقسأ

 ًابيرقت اهلك اهيلع توطنا دقو .حيسملا لبق عبارلا نرقلا رخاوا ذنم ةفسالفلا رثكأ اهد”دح يتلا
 5907 ىلوالا ةيروطاربمالا ةيلاثم نع ةدبعب نكت مل اهنا اك « اهسفن ةينيلهلا ةيكلملا ةيلاثم
 . ةيفوصلا نم ديزمب مستي اعباط اهيلع يفضتو ديدشتلا نم ديزمب اهنع لككتت ةيناثلا ةيروطارسمالا

 سرامي ل وه اذاو ؛؟ ةبحلا ىلعال فوخلا ىلع هتطلس ىنب وه اذا ديتسملا نع كلملا زيمتب نل

 ممداشرا ةيغي ريخلا لثم هاياعزا مدقي مل وه اذاو ؛4 رشبلا ةبحمو لدعلا امس ال « لئاضفلا لك

 لاونم ىلع اهتراداو ةلودلا ءانب يف جسنلاب « لوالا هلاثم » « هلالاب دتقي مل وه اذاو ؛ مهصيلختو
 ابحيضوتب ءابطخلل مهنم ريثك حمس دقو ؛تابجاولا هذه مهعيج ةرطابالا فرع . ةيوامسلا ةنيدملا

 ًاموي بلقنت نا نود < لقالا ىلع ينض سرد نم انايحا ولخت ال ةسيلعت ةحبلب مبماما اهريسفتو

 0 و ه تناامأ» : : سريداكر ال سويزينبس لاق دقف ٠ حيرص داقتنا ىلا

 ضيقن ىلع « ديقتت نأو « هللا رارغ ىلع دمحت هلمحت يذلا كلملا بقل نم طحت ال ناو « كل تنبع يتلا

 نم لكل ةنكمم ةداعس لك رفوت ناو « ىصحت ال تاناسحاب ندملا رمغت ناو « ةودقلا هذهب « كلذ

 مهتانامب ناف . راكنقالا هذه ينبت ىلع ضرتعي « لاح لك ىلع « روطاربما نم سيلو . « كاياعر

 .اسمي يلحتلا مهبجاو نم نا نوفرعي يتلا لئاضفلا هذه رارمتساب يحوتست مهتاءاربو ةيمس رلأ

 سونايسيلكويد ةءارب ةمدقم نم عطقلا اذه أرقن نأب «ىرخأ ةلئامم ةريثك صوصن نيب « فتكتلف

 قحلا قاقحلا بجو دوعي « يرشبلا سنجلا ءابآ نحن «نيرهاسلا نحن انيلإف د : ىلعالا "دحلا لوح

 « ماعلا ريخلا ىلا لوؤي اجارفنا « ابسفن نع عافدلا يف ظحلا اهفلاحي مل ىتلا « ةيناسنالا دجت ىتح

 يف ةوسقلاب “ عبارلا نرقلا يف “ زيمتي يذلا « عميرشتلا يف نآو . « ةيزارتحالا ريبادت لمفب

 .ةيقالخالا ةمظنالاب ديقتلاب اياعرلا مازلا ىلع نيلوؤسملا ممصت نع ًاريبعتل «فطخلاوىنزلا ةحفاكم

 ديعلا يف « كلملا ف”رع . ًاضيا ةدودح ريغ تاطلس روطاربمالا حنمي موهفملا اذه نا دبب
 يذلا ناسنالا اما : نيريسفت لبقي وهو < كاذن1 ابلاغ هبلا عجارف ««ةبحلا ةعيرشلا» هناب «ينيلحلا

 تابجاولاو قوقحلا

 هوا



 ةعيرشلا ةبحلا هتدارا نوككت يذلا ناسنالا اماو « اهب دبقتلا ضرفب ةمحلا اهتقمقح ةعيرشلا ىطعي

 لاق دقف ؛« ةئثمطم تاديكأت ءارو نومتحيو مركف حضوت نوريثك بنجتيو , تاذلإب

 «يلزالا مركلا نم ةينمز ةبه «ءالعلا نم ةبتآ ةيهلا ةعيرش «ةمح ةعيرش وه كلملا »: سوتسسش

 اذه سويتسيميث نككلو . « اهب ءادتقالا ىلا عزنيو اهيلا هجتي نا هل دب ال. .. «هتعبط نم قاثبنا

 عئارشلا كنودو « ةمحلا ةعيرشلا تنا » : روطاربمالل لوقي نأ يف رخآآ ناكم ىف ددرتي ال هسفن

 عئارنشلا ريسفتب < هذه ةلاحلاو « هيلع يضقي هبجاو ناب فيضي نأ ثبلي ال هنا ريغ . « ةيباتكلا

 . اهتمارص فيفختو
 ةقيرط يفو هقوقحل روطاربمالا لاعتسا يف محلا عبطتسي يذلا اذ نم « رمألا نم نككي اهه

 يذلا يحورلا حالسلاب نمؤملا مامالوهي يذلا «سويسوربما سيدقلا ىوس سيلف * هتابجاوب همايق

 روطاربمالاف كلذلو . هتئيطخمي فارتعالا ىلع سويسودويث لمح عيطتسي نم“ ةيفقسالا هايا هيطعت
 . ىنعم نم ريبعتلا اذهل ام لككب « ةبحلا ةعيرشلا » وه ايلمع

 ريثكلا ىلع نوبحبسملا ةرطانالا ىقبا . تالافتحالا لوصا يف كلذ لك سكمني
 هنع ىلخت يذلا مظعالا ربحلا بقل سويسودويث تح اولمح . ةينثولا مهل هتفلخ ام
 ةدابعلاب لافتحالا رمتسا تايالولا يفو .هكلم نم ةريخالا تاونسلا يف سونابتارغ

 ةيروطاربمالا زئانجلا قفارت هيلأتلا سوقط تلاز امو . طقف حئابذلا مدقت ءانثتساب ةيروطاربمالا

 . « يهلالا » ب تيم روطاربما لك بقلت تلاز ام ةيمسرلا صوصنلا نا اك « عبارلا نرقلا يف
 ىلا اهلك زمرت زيمم ينثو وأ يحسم عباط يا نم ةيلاخ ىرخا رصانع كلذ ىلا تفيضا

 «ةقيقحلا يف 4« بعصلا نمل هناو .ةيداعلا ةيرشنلل رفوتت ال تاقاط يف هكارتشاو ةيرظنلا كلملا ةطلس

 ريثك يف ةحضاو ةينيلهلا ةثارولاف . نييقبقحلا اهريسفتو اهلصأ ديدحتو اهنم لك روبظ تبقوت
 رصانعلا يه امو ؟ ىلوألا ةيروطاربمالا اهتمدق يتلا ةقرفتملا قباوسلا يه ام نكلو . اهنم
 كاذن1 اخوسر دادزا يذلا « ةيروطاربمالا دودح لخاد « قرشلا يف رمتسملا ديلقتلا نم ةلقتنملا
 ضيا اهيلا لقتنا ىلا ةيناساسلا ةيكلملا لثم ءاحيتسا ةبسن ريخا يه امو + يقرشلا نايلغلا لعفب
 ةيدامملا رداصملا ضعب ودبت ؟ يناربالا ثرالا نم رشابم ريبك مسقو ينيلهلا ثرالا ضعب
 « ائيفكيف نحن اما . ءادعالل هديلقتو هتاراكتبا نع مالكلا يف ةالاغملا ىلا ةلايم سونايسيلك ريدل
 * ةدحاو ةياغ وحن سومام ةاحتا ةظحالم « تالداجملا هذه يف لوشدلا نود

 لح « ةيروطاربمالا باقلالا ةحئال ىلعا يف « ًاريخا « ( «ندّيس » ) ةاكلا تلح
 : « اسدقم » روطارسمالل دوعي ام لك كراكو . ( « رصبقلا روطاربمالا » ) نييدبلقتلا نيبقللا
 سرامت . هروص يف ةلاحلاب طاحي هسأر « جاتلا لمحي . خلا « هناوص « هعمجم « هتفرغ « هرصق

 . ةينوكلا ةوقلل زمر هديب ةركلا كسمي . هفطعم لفسا و دوحسلاب همامأ « ةدابعلا
 ىطاعتي وبف , ةقاشلا تاذلملا همرحت مل اهنا ريغ . هتايح مظنت ةريفاعملا بادآ لوصا تذخا

 ةرقاعم يدؤت ثيح طالبلا يف بدآملا دعتو . شيجلا ىلا هجوتلا نع عطقنا ولو ىتح صنقلا

 ةيراخلا تاداعلا

 تالافتحالا يف

 هؤآ



 . ةنثخلا قاوذالا هذه رارمتسا ىلع دعاس دق ةرياربلا ةداقلا دوجو لعلو . تارجاشملا ىلا ةرخلا

 عامشاو « انيملاو بهذلا ناملو « ناوجرالا رارمحاب تالافتحالا مايا يف ىلجتت ةهبالا نكلو

 عوطس » ب « سوه ةنسلا يف « سويزينيس هفصو امب « رهاوجلاو ةميركلا ةراجحلاو اللا قرع

 ىلع هنورذيو بهذلا واحلا لمرلاب دعب نمثوتأب ««سواوطلا ناولا عوطسب هيبش بلقتم ناولا

 داجنلاو ةسبلالاو جاتلا حاشو يف تبئت ةميركلا ةراجحلا نا ذا  هيمدق ىتح هسأر نم « هقيرط

 ءارو هيف رقتسي يذلا شرعلا ىلع هدمحي ايهازو آليقث اتيب روطاربمالا لمحي - اهسفن ةيذحالاو

 يهذلا انحري فصو اذاو . ةعاقلا « نوتماصلا » بقاري انيب « ةريخألا ةهربلا يف حازت ةسفنط

 نيللجملا دونجلا » « ةنيدملا ىلا جرخي نيح روطاربمالا نع همالك يف < موو ةنسلا يف ىتح « مفلا

 ةراجملاب ةلزنملا تابرعلاو « ةنيمثلا ةنيزلا عاونا ىتشب ةنيزملا ءاضبلا لماوزلاو « بهذلاب

 ىلع ةزرطملا نينانتلاو « ةجررجرتملا ةيئدعملا ابحئافصو ضاببلا ةعصانلا اهتيطغا مم ةميركلا

 «..لئاخلا ىلع ةروثنملا ةيركلا ةراجحلاو « ةسسهذلا ررسلاب ةئادزملا سورتلاو « ةيريرحلا سالملا

 روطاربمالا ةنيز نا لوقلا ىلا عراسي هناف « « ةبهذملا اهتاكمح عم بهذلاب ةحشوتملا ةنصحالاو

 . بكوملا خذب قوفت ةنتافلا

 نورقلا ةيطئزيب يف ةيطالبلاتاهبألا نكلو . ةينيطنطسقلا تحبصأ ةمئيدقلا ةيطنزيب ةئيدم نا

 . ةديدجلا امور ىلا « نيحلا كاذ ذنم « تلقتنا ىطسولا

 هذه تمزال دق ةرقتسملا ريغ نيبرقملا ةوظحو طالبلا سئاسد نا ائيأرو قس ل

 هدب ىحوأ يذلا قلطملا محلا يف هسفن لوقلا حصيو . ةرورمضلاب تاهمالا 5

 . ركذت ةدافا ابنم ديفي نا نود ثايالا

 لازي ال ميدقلا ةلالجلا نوناق نا يبيدب . هلوح هلك راد يذلا لصفلا اذه رخنآ يف هملا دعنل

 ام عم ىواعدلاب اهنيوت يف ةطرشلا تعرب ةصاخ وا ةيداع ماحم هقيبطت ىلع رهستو شرعلا يمحي

 « نطاوملا » موهفم لاز دقف . ماكحالا كسفنتو باوجتسالا يف رهام بيذعت لامعا نم ابقف

 ةفللا يف زربقو « اياعر » ريبعتلا ماما ىثالتي هسفن ريبعتلاف نآلا امآ

 « روطاربمالا اهدّسحي يتلا « ةلودلا ةطلس نا يه ةقيقحلاو . « دسعلا » 2مربإم: ةملك ةيئانوبلا

 « يعتديو « هريغ ىلع هتادقتعم ضرف  انيأر اك« ىلوتي وبف : ةريثكلا تاراستقالا ىلا أجلت

 , ريغلا ىلع ةيعاتجالا ةلزنملاو لمعلا ضرف قح «ىرنس اي

 نوع اهتيروطاربماو امور - مم



 حئزز) لصففإ)

 ةيعامتجالاو ةيداصلقالا تاديدجللا

 . ةيسيئر عباوط ةثالثب يناثلا يروطاربمالا دهعلا يف ةيعاتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا مست

 ىلع تذغا ديدهس بهذم ىلع شمنت مل ةلودلاف . ةلودلا لخدت ىلوالا ةج.ردلا يف كلائه

 « لودلا ةفاك رارغ ىلعو « امدق مهافملا خسرأ ريثأتب ©« تعزن لب < هريشنو هقيبطت اهسفن ىلع

 ماظنلا نأش اهنكلو . ابيرقت دودحم ريغ لوقحلا هذه يف لغدتلا يف يرظنلا ابقح رابتعا ىلا

 هب يحوت يذلا عيرشثتلا اما . اشاقلت امادختسا قحلا اذه مادختساب ركفت نا نم دعبأ قباسلا

 رئؤي ملف © ةححبسملا ةبقالخالا ملاعتلاو رششبلا ةبحم لوح ةفسالفلا ءارآ « ءافعضلل ةمدخ. « اهل

 يدؤي نا « ةيداعلا فورظلا يف < نككمملا نم ناك ةجيقن ةيأ ىلاف , ماعلا روطتلا يف ايقيقح ًاريثأت

 ةقيقحلاو . لاؤسلا اذه ىلع بسحي نا دحا ةعاطتساب سل'9 عيرشتلا اذه هنع رّبعي يذلا رابتلا

 .احاحلإ مظعا ةيسايسلا ةطلسلا اهتربتعا ةرشابم تاجاحيثلاثلان رقلا ذنم مدطصا هنايه ةتباثلا

 يف ةياغ اهل تدب ًالولح اهتحلاعم يف تقبطف . ةطلسلا هستكردأ ام طبضلاب يه تاجاحلا هذهو

 «طقف ليحك ءدبلا يف ةدمتعملا < لولخلا هذه نكلو «  آلمف ةطاسبلا يف ةياغ يهو - ةطاسبلا

 لخدتلا جنو ةنشنش امه « انتوكت دق اجهنو ةنشنش نا ذا « لومشلاو رارمتسالا اهبيصت ناك

 تعضخا ام اذا « ةكباشلملا تالآلا ضعب نا : اموت ًرما ا عوضخلا ناك ناذللا ديتسملا

 . هتيلكب مسجلا فقتلت لب فقوتت ال « ةكرحلا

 ديعصلا ىلع سيل « ءافعضلاو نيردتقملا نيبو ءارقفلاو ءايلغألا نيب ةراضحلا خوسر كلانهو

 لسبب ةطلاغم يرمعل كلذ يف نآو . اضيا ينوتاقلاو يعائجالا ديعصلا ىلع لب «طقف يداصتقالا
 يمقتو . ءاعضولا ةياح ابيلع يقي « ةرطيسملا ةيلاثملل اقافو « ةلودلا بجاوف . تاطلاغم

 نم رثكأ نيرداقلا ءايوقألا ةوق مظاعت نود لوؤملاب ةدبتسملا اهتساسل ماعلا ططخملاو اهتحلصم

 مسقلا لالحمأ | يف ةردان تاليرست دجت اريخا ةيبلسلا اهتمبم لعلو . اههجو يف فوقولا ىلع مهريغ
 م كلذ لك نم ائيش نكلو . ثلاثلا نرقلا يف ققحت يذلا ةميدقلا ةيعاتجالا ةبشننلا نم ربكألا

 « تالئاعلا قرعا ءامسأ تلمح ولو ىتح « اهماوق ناك ةديدج ةطارقوتسرا تزرب دقف . ثدح

 فطعلالضفب اوعمج نيذلا نيفظوملا رابك ةدفح ايسالو«تابارطضالا نايا تاورثلا يعماج ةدفس

 ه5أ



 مغرأ ام ةوقلا نم عقاولا يف تغلب دقو . نابحالا بلاغ يف ًادج ةميظع تاكلتمم يروطاربمالا

 . ىودج نودبو أردان الإ اهتازواجت دض لخدتلا ىلع مدقت لف . ًاباسح اهل بسحت نا ىلع ةلودلا
 .هيضارا يف نيلماعلاو ريبكلا كالملانيب قئالعلا ددصب ايس ال روطتلاتعجش ام ًاريثك اهنا لبال
 . ايندلا تاقبطلا نيبو اهنيب طسوتلا نيردتقملا ةلواحم ةجمتنلا تناكف

 . يعاّتجالا مسجلا لخاد « ةسينكلا هب ىنعأ 2« صاخ عمتجم مظنت وبف ريخالا عباطلا اما
 ةوق لالقتسالا اذه لضفب تلكشف . ةيقالخالا اهمملاعتو اهميظنتو اهتاكلتم ةسينكلل ناك

 نيلوؤسملا ىوقت وا رطخلا لبجك « ةفلتخم بابسأل « ايدج مدقت مل ةلودلا نا اهتمظع يف ديزي

 . اهراشتنا نم دحلا ىلع « الثم

 مظنتلا ىلعو ةيداصتقالا ةايحلا ىلع ةيسايسلا ةطلسلا طلست نا حيحص ؟ ةجيقنلا تناك اذايف

 ةدصعتسم يسمتسو نوكتت تذخا ىوقلا ضعب نكلو . ةيدج ةمواقم دعب هجاري مل يعاّيجالا

 . اهتطلس فعضت نمح ةلودلا فلخت نأل

 داصتقالا فسكت ١

 يف هنكلو < لوالا يروطارنمالا دبعلا يف هل ترفوت يتلا ةلوهسلا يداصتقالا طاشنلل رفونت مل
  ةقباسلا هتيرح دقف نا دعب تايوعصلا ىقلي دق . ةيئادبلا لاكشالا ىلع رصتقي ال عبارلا ثرقلا
 . راهدزالا نم ةنيعم ةجرد لب « انيعم انزاوت غلبيو اهسوبل لاح لكل سبلي هنكلو

 نازيم وه يذلا يدقنلا عضولا ىلع ةرظن انيقلا ام اذا ةيوستلا هذه انل ىءارتت
 اهفنتكي ام ىلع « ةسومللا رثآلا رثكا هتابلقت تكرت يذلاو"يداصتقالا عضولا

 ديطوت ناكف . دقثلا طوبه ىلا « ثلاثلا نرقلا يف « ةماعلا لاومألا لالتخا ىضفا . ضومث نم
 نم هولذب ام مغرلا ىلع « ةرطابالا نكلو . مظتنملا داصتقالا طورعش نم طري دقنلا ةمالس

 ,ًالماك اقبقحت ةياغلا هذه قيقحت ىلا اولصوتي م «دوبج

 اما « بهذلا رابع ىلع رييغت يا أرطي مف . ةدمجلا دوقنلا برض ىلا سونايسيلك ويد داع
 يذلا ىرزولا وهو « تامارغ ؛وهوه : نيطنطسق هددح ام ىلع يقب دقف ةيلصألا ةعطقلا نزو

 دوقنلا تبرضو . مارغ ١وه١ ىلا برغلا يبتنيس انيب “ ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا هيلع تقبا
 : بهذلا حلاصل نيندعملا نيب ةممقلا ةمسن تلدبتو . ةفلتخم نازواب نكلو اضيا ةدمجلا ةيضفلا

 «نيطنطسق نمز يف 1وا/١ ىلا ؟؛ سطسغوا نمز يف اك « ةيادبلا يف [ابيرقت ,|١١ نم تلقتناف
 .١؛و؛ ىلا ن : اب. دوعبسو ؛49؟ةئسلا ىف 4١و بالو ةنسلا ف 14 و؛ و
 بهذلا داتعا ىلع ينامورلا ملاعلا لمح ىلا الا دؤت لو : ةقيقحلا يف ةجعزم ريغ تاريبغت اهنكلو
 . هلبق نم ينانويلا ملاعلا هلعفي ملك « نيحلا كاذ ىتح هلعفي ملام اذهو « ةدعاق

 مل مهنكلو . لوادتلا تاجاحل انيمأت عطقلا هذه نم ةرفاو تابنك رادصاب ةرورضلا تضق

 :ًاضيا ةيزنورب عطقو«ةضفلا نم ةليثض ةبسن اهيلع تلخد| ةيساحن عطق تجارف , كلذ اوعيطتسي

 هذمو

 ىدقنلا عض ولا



 تطبه دقف كلذل .ينوناقلا نزولاب ديقتلا ىلا ةجاح امنود اهزجغ ةنازخلا تطغ دقنلا اذه ةطساوب
 ريغ؛تايدربلا نم انرداصم لضفب رصم يفطوبه ا اذه عبتت انتعاطتسابو . ىرخا ةرم دقنلاةميق
 ةمبق تاذ نوكت ال دق ابيبق انتاظحالم نا ثيحب صاخ يدقن ماظنل تعضخ دالبلا هذه نأ

 فررقلا لالش © بهذلا ةميق ىرن انناف « رمألا نم نكي اهمو . ةيروطاربمالا عومجمل ةبسنلاب
 . يداعلا دقنلل ةيسنلاب )١' لقألا ىلع ةرم 18٠٠٠ اهيف دادزت « عيارلا

 ام ىلع «ةيداصتقالا قئالعلا يف اديدش ًاراصحنلا دقللا رعس يف ضافخنالا اذه ةحتن تناك

 ةلوادتملا ةديجلا دوقنلا نا ا . اتباث يقب دق يهذلا دقنلاف .انحيجرت نود يبف كلذ عمو .حجرت
 تناك «ةريثك وا ةليلق « اهنكلو , اهزّنكي نا سانلا نم ناك يا ةعاطتساب ناكو « ةليلق تناك

 :ىرغصلاو ةريغصلا ةيضفلاو ةيبهذلا عطقلا برض سوبسودوبث مايا يف دادزا دقو «ًالوادتم دقن
 . اهوادت ليهست ىوس « حجرألا يف « كلذ نم دصقلا نكي مو

 دشا امو . بضنت مل اهنكلو « يفاملا يف مك ةرفاو « ةقيقحلا يف « ةئيمثلا نداعملا نكت مل

 قفنا دقف : دارفا ءايرثا اهبعمج عاطتسا يتلا بورضملا بهذلا نم ةمخضلا تايكلا مامأ انتشهد
 .ًايضاق هنبا نيدعت ةبسانمل اهماقأ قتلا باعلألا ىلع ايهذ ًامارغولمك +هههتنز ام آلثم سوكانممس
 نادقف دعب ةيروطاربمالا يف ةيقبتملا مجانملا ترمثتسا دقف : ندامملا ىلع ةلودلا تلصح دقو
 ضعب ثعمجو ؛ اهزونكح ةرداصم ةديدج- ةياغل اهصيصخت وأ دبامملا لافقا قفارو « ايساد
 . اهنم فافكلا ىلع لصحت مل اهنا ريغ . ةضفو ًابهذ ًاريخا بئارضلا

 عسفدلاو ليصحتلا ىلا أجلت نا « تباثلا دقنلا ىلا اهتجاح لمفب « اهيلع امازا مث نم ناك

 تابترمو ةيركسعلا روجألا مظعم عفدو ةيصخشلا ةبيرضلا ءافيتسا يف كلذ ىرج اك : اتبع
 .ىرخا يدقنلا مفدلا ىلعو ةرات ةضياقملا ىلع ينب ًاضيا (طلتخم ًاداصتقا سانلا دمتعاو . نيفظوملا
 هل مدقف نيرصاحملا نم دفو هيلا:لسرأ < ٠4م ةنسلا يف ىلوألا ةرمال امور كيرالأ رصاح نيحف
 ناوجرألاب غوبصم كج 7.٠٠ و ةيريرح صيق .٠+1 وةضف ةريل ٠.٠ 7٠ و ابهذ ةدبل ه٠

 بلط ام ىلا ةفاضالاب « ةيناث ةبج نم « ةيدفلا هذه عمج ىفمتقا دقو : لياوتلا نم ةربل 0.٠٠" او

 ةيفاك ةلالدل لثملا اذه يف ناو . دباعملا نم تذخا ةيضفو ةيبهذ ليثاق بيوذت « ءاينغالا نم

 . تايوست نم مهيلع ضرفي ناك ام ىلع

 ةيمتحلا ةحجيبتنلا وهو « راعسالا عافترا دوعت ىلا كلذك اورطضاو

 . ةحئارلا دوقللا ةممق ضافخنال

 عسم ٠١# ةنسلا يف هنم ”دحلا سونايسيلكو يد لواح يذلا عافترالا بابسأ ةقيقح معن انسل

 6» ىلعالا دحلا مدر راعسالا

 )١( نع ملكتي نم كانهو  4٠٠٠٠ىتحو  51٠٠٠مثردلا » ب فرع امل ميحصلا ديدحتلا لبجن نحن ,ةرم «

 نا يلجو , لوالا يروطاربمالا دبعلا يف يمفلا رانيدلا نع فلتخي يذلا « رانيدلا »ب ادق فرع املو رصم يف
 ىرت اي هتدمتعا يدلا لحلا وه امآ « رعسلا اذهب ةبفاك ةيزئورب ًادوقن برضت نا نم زجعا تناك ةلردلا 8

 ةهكذك



 درت ال ةلواحلا هذه نا ريغ . ةديج ةيضفو ةيبهذ ًادوقن خيراتلا اذه لبق لوادتلا يف مضو دق هنا
 « ىلعالا "دحلا موسرم » ب قحي فرعي امل ةليوطلا ةمدقملا يف نا ذا « طقف مظنتلا يف هتبغر ىلا

 «ةيعرشلا مهبساكم نم نيمورحلا دونجلا ةحلصمو ةماعلا ةحلصملاب ركذت يبف . فيخم عضول افصو

 « رهشأ وا تاونس لالخ سيل « ءارثالا ىلع نيمّمصملا » نيبراضملاو نيركتحلا راجتلا فتنعتو
 نيح « قاوسالا ىلا نولزني نيذلا « ةدحاو ةهرب يفو تاعاس لالخ لب « دحاو موي لالخ الو
 :ةذخنملا ريبادتلا رربي ام اذهو . « ةقباسلا تاوئسلا يف ةعومم ةشاذغ داوم «طحقلا ةأطو لقثت

 . ينرناقلا ىلعألا "دحلا نم ىلعأ ًارعس عفدي وا ضرفي نمو ةنوزخلا عئاضبلا يفخم نأ توملا ةبوقع
 «تاماخلاو «ةيئاذغلا داوملا : فنص فلأ نم رثكلىلعألا دحلا اذه نيعي لودج ةمدقملا هذه ىلبو

 فينمتلا اذ بيف سققار دقو © روجألاو © ةرطلا نيل تاكرشو © لقتلا نوجا و 4 :تاهوتسملاو "
 . عونلاو ةيكلا تلوانت ًادج ةقيقد تازيبمت

 يوطني « هنتم نم ربكألا مسقلا عمج ةريثك ةبباتك تافشتكم تحاتأ يذلا <« صنلا اذه نا
 يموبلا رجألا ناف اذكهو :راعسالا نيب ةنراقملا بيسيو تازيستلا هذه بيس ةميظع ةيمهأ ىلع
 دا ساارقبلا بوقت كك ع 0 ىلع قف يفير لماعل ىلعألا

 00 يف لاحت ةبرجت لوأ صنلا اذه ن"وكيو .ةطنحلا

 رعشن ال « دوبجلا ةمظع رمأ نم ناك اهم « اننا ريغ . ةيليصفتلا راعسالا ديدحت ةمغب لومشلا اذه
 «ةيميلقالا راعسالا تابلفت رابتعالانيعب ذخأي مل هنا ذا :ًاضيا هقرش ةمظع ىلع ديدشتلاىلا ةجاحي
 رصتقا لب « ةعساشلا ةيروطاربمالا هذه لخاد يف اهرمأ نم نوكي نا نكمي ام يف كشن ال ينلا
 ةفلكح رعس عفر يف مهسي امم اهريغو لقنلا فالكأ باسح ةرورض ىلا نيراشلا هابتنا تفل ىلع

 :دحاو يبدأ ردصم ىوس اذهسونايسيلك ويد ريبدت نع ملكتي لو .اهعبب يف نوبغرب يتلا ليصاحملا

 يفو اهراعسأ عافتراو ليصاحملا ءافتخا ىلا الإ دؤي ملو ةريثك ءامد ةقارا ىلا ىففأ هنا بلغيو

 هئادعب ربتشا يحبسم وهو «سناتكال ىوس فلؤملا اذه سيلو . موسرملا ءاغلإ ىلا ةجستنلا

 زوجي ال هنا دبي .ثوملاب ماكحألا رمأ يف كشن نا هزيحت ببسي انل زوجيف .دهطضملا روطاربمالل
 فنرأب نييرصملا ءايرثألا ةموكحلا تمزلأ نيح « ٠4" ةنسلا ذنمف . لماكلا لشفلا يف كشلا انل
 .موسرملا يف ددحملا هرعس فاعضأ ةريشع « ودبي اي «هل انث مهيلع تضرع «بهذلا نع اهل اولختي

 برحلل تادادعتسالا ثدأ مسب» ةنسلا يف . ةلثامم ةيناث ةلواح ىوس « معن ام ىلع « ثدحت مل

 ردصأف . ينثولا سونايلوج ىلع نييكاطنالا ةمقث ى"ذغ راعسالا يف مظع عافترا ىلا سرفلا دض

 حجرن اننكلو « هصن نع احضاو ًائيش معن ال . ًاضيا ىلعالا رعسلا د”دحي اموسرم ريخألا اذه
 . ةجتن ةيأ طعب مل هنا وبف تباثلا ءيشلا اما . طقف لحم ريعست ىوس نكي مل هنا

 م قلطننل . ضيا انه راعسالا عافترا عبتتل « اهتايدرب ىلا دانتسالاب « رصم نم لضفا سيل

 « م4١ ةنسلا ذنمف . ةقباسلا راعسألل ةبسنلاب هالعأ ددحت دق هنا ذا «844 ةئنسلا يف ةطنحلا رعس

 . خلا ؛ اغمض < م64 ةنسلا ديعُبو ؛ ًافعض 74. « مرس؛ ةنسلا يفو ؛ افعض ٠ عفترا

 6ه5ع/



 ىلا اواصوتف «نرقلا رخآ يف ةطنحلا ءارشل «ايئدبم « مزاللا لاملا باسح ءارجا مهضعبل باطو

 «تّلح فمك لبجن اننكلو .يزنوربلا دقنلا نم انط ١١ كاذن غلب دق ًامارغ وليك 75 نم نا
 عضو قلخ يف عضولا اذه رثأ ةبسن لبجن اك ٠ عضولا اذه لثم اهدجوأ يتلا تايوعصلا « « ادلع
 . ةيروطاربمالا نم قرشالا ملاقألا يف لئامم

 هتاشش حمم دقف .ةيدقن ًاعطق "دعب وا ًائزو نزوي يذلا بهذلا يه ةتباث ةدعاق كلانه نككلو

 . رخآ رمأ لك ةلودلا ةطلس تلوتو « تاضياقملا ءارجإب

 جاستتالا ملستو ءاقب هيضتقي ريبدت يأ ذاختال ةدعتسم ةلودلا تناك

 هفرعن ام قوف تذختا اهنأ يف بير نم سيلو .ةماعلا ةامحلل يرورضضلا

 « ةقلطملا ةيولوألاف . اهتسامس هاجتا لوح ةبير لك ةلازإل فاك هفرعن ام نكلو « اهريبادت نم
 اهتايرتشمو اهتارداصمو اهتاعطتقإ ناكم لك يف ةنومضم «ةرشابملا ةنامألاب احلامعأ لفنت لولو ىتح
 داصتقا ىلا الإ ةلودلا ةيلامسأر عضخت الو « يه اهددحت راعسأب وا ةبيرضلا ساسأ ىلع اهتاءلطو
 ديدعلا تبقارو <« تامدخو رسم نم هتضرف ام قيرط نع « هرارقاو همسصت ىلا تلصوت

 , هتاقاطن نم

 يتلا < انيع ةافوتسملا لي .| ناكسلا نم ةيظحلا رصانعلل ءاذغلا نيمأت اهملع ناك

 اك « وناليم نيومتل ايلاطيا يقيشتربا ىدحا تصصخو . نيفظوملاو شيجلا روجأ ديدست تحانا
 لبق ةيردتكسالا ىلا سك سلا ةيبيرض لصت ىرا ىلع « ةئيطنطسقلا نبومت رصم ىلع ضرف

 دس نع ةييناثلا ايلاطيإ ةيشربا زجع ببسب ايقيرفاب تظفتحا دقف امور اما . لوايا نم رشاعلا
 كالمالا راؤتساو ةبيرضلا ءافمتسال انيمأت ةذخنملا ةديدشلا ريبادتلا مضتت اذ ككهو .٠ اهتجاح
 . ةصاخلا كالمالا يف ةيفيرلا ةلماعلا دملا دوجوو ةماعلا

 _ابيتيلكب رجاحلاو مجانملاف . تاعونصملاو تاماخلا جا ءاتنا يف نكمم صقن نم كلذك سيل
 ضعب تركتحا اهنا لب ال . ةفلتخم ةيودي عناصم ةيناث ةبج نم كلتمت يتلا ةلودلل كلم ًابيرقت ةث
 ةصاخ. ةروصب لوانت ساق مظنتل ماودلا ىلع ةئيمثلا ةشمتالا تعضخا دقف . ضيا تاعانصلا
 اويلسي نا « سكروملا » يدابصص ىلع ناك : فراوجرألا هل ينعا « يروطاربمالا نوللا

 ريرحلا ةغابص ترظحو « نيعم ىندا دح نع صقنت نا زوجي ال يتلا مديص ةليصح لك
 امل وانتي مل يتلا تاعونصملا اما . خلا « ةيروطاربمالا عناصملا ريغ يف هجاتنا رظح ا اناوجرا
 ةيروطاردمالا 0 يف ربظ يذلا «تائيهلا» ماظن ممعتىلا ءاهددسب «ةلودلا تعزن دقف «راكتحالا
 «نوزابخلا :ةيئاذغلا داوملاب امور نيومت ىلوتت يتلا كلت ةمظنملا ىلوالا تاينواعتلا تناكف ٠ لوألا
 ينوناق لمع تابجومب ديقتلا امل ةحونمملا تازايتمالاو راكتحالا نم ناكو . خلا  نوباصقلاو
 ةريثك تائيهلاو - ةئيهلك ىلع ناكف : ةئيدم لك يف ىرخالا نبملا ًايجيردت ماظنلا لمش مث .رمتسم
 . تاعونصملا نم ىندا ًادح جننت نا - لمعلا ةئزحت ببسب ًادج

 امور نونومي نيذلا بكارملا باحصا مظنتف .يرحبلا ايس الو يدبلا لقنلا يف هسفن لوقلا حصي
 وزهجم ردوصف .امحجنردت مظنتلا اذه مع مث . نيزابخلا مظنت مدق ميدق ايتسوا قيرط نع

 نعليل

 ةيداصتقالا ةلودلا بلاطم



 ةجردلا يف اونمؤي نأ مهيلع بجوتو ةيعامج ةيلوؤسم تاذ تاكرش ؛ |وعمجو ناكم لك يف بكارملا

 . ةلودلا اهضرفت يتلا لقنلا تايلمع « ددحم رعسبو « ىلوألا
 اذم ةلودلا داصتقا معد ىلا فدهت ةممر تارارق نم « صاخ عونب « انتادنتسم فلأتت

 . نيلمبملا وأ نيدسافلا نيفظوملا راذناو شغلا ةبقاعمو عودصلا يفالتو « هقيبطت قاطن عيسوتب
 . نيذفنملا تازواحت نمو مهيلع هابعالا ةأطو نم ةريثكلا اياعرلا ىواكش ىلع كلذك لمتشتو
 وأ اياعرلا لقثتسي لو اهمظن ىلع ةرمتسم تانيسحت لخدت / خب دراتلا يف ةلود فرعن ال اننكلو
 امدنع اهسفن ةرصاعملا لودلا اهنم وجنت الو : ها اهبلاطم نوئطاوملا
 نا هيزنلا دقنلا زيج الو . ىوقا ةيلمع لئاسو نم اهيدل رفوتي امم مغرلا ىلع « هسفن جبنلا جهنت
 نم ةروطخ مظعا ةقيقحلا يف تناك يعاهجالا ماظنلا جئاتنف . ةيوط اتقو تائيسلا هذه انفقوتست
 . ةيداصقالا هحئاتن

 درم لعلو . طقف ةيداصتقالا ةمحانلا ىلا انرظن ام اذا 6 بارخلا ىلا دؤي مل وهف
 انهابتتا تفلي رصاعم ردصم يأ نعي مل تافصب متم دق ةلودلا مظنت نا ىلا كلذ.

 و ب لا ةسناث ةبج نم ماق دقو . اهنلا
 اذم مقاو ىف كش نم : هيلع اهدي ةلودلا مضت ال يذلا ضئافلاو بيربتلا هناومب يذلا
 قالي عبارلا نرقلا كاف « رمالا نم نكيياهمد ٠. . هتيمهأ ريدقت نع انزجع نم مغرلا ىلع قاطنلا
 . ثلاثلا نرقلا يف هنع دج ًافلتخم .- انزوعت تاءاصحالا نآل  ًاروعش انيف

 يف ثدحي مل يذلا « ةرباربلا نيطوت نا اك « ًاددع لقا « نذا ةلماعلا دملاو « ناكسلا لازي ال
 يضارالا لامها ىلا ليم كلانه لجا . ًيئزج الإ زجعلا اذه ”دسي مل « ةيروطا ربمالا ءامنأ ةفاك
 مهيدجس نكلو انايحا يلاهالا بدجي دقو . ةعارز ريش عرزت ىرخالا يمارالا نكلو . ةبدحلا

 ار فقوي نيح امور ءانثتساب « لوالا يروطاربمالا دبعلا يف هنم ةروطخ لقأ
 عارتخا يهو « ةدصاحلا ةيرعلاف . ةشقتلا تانيسحتلا ضعب ترشتناو . ةيقيرفالا تادروتمملا

 دكؤيو عبارلا نرقلا يف يعارز سدنبم ىرخأ ةرم اهفصي « «مدقلا نيلب » هيلا راشأ "يلاغ
 ةنسلا يفو . ةيئاملا نحاطملا ترثكو . ةّيلاغلا لوهسلا يف ًاجاور رثكأ ابمادختسا نا كاذن

 لبال ٠ ةيبرغلا ملاقالا يف هلقأ « ةمركلا ةعارز عناوم ةفاك سوبورب روطاربمالا ىغلأ < ٠
 عقاولا يفو . بونادلاو فاسلا يتقطنم يف ةمرككلا ةعارزب دونجلا ىلا هرماوا ردصا هنا بلغي
 بنع « نوزوا » حدتما دقف : ايلاغو ايريَلأ يف بنعلا عاونا تنسحتو ةعارزلا هذه ترشثنا
 يقلا « ةينانيرلا جاجزلا عناصم اما .ًارفاو نيدعتلاو مجانملا جاتنا ادغو .ليزؤملاو ودروب يتقطنم
 قاوسالا ىلا اهتاعونصم تردص دقف «ةماه ةينقت تاحاجن تققح يتلاو اينواوك اهزكرم ناك
 فنررقلا رخاوا يف « راظنالا تفل دقو . اهطاشن تداعتسا دق ملاقالا نيب ةراجتلا نأل ةديعبلا
 نضن مف ٠ ناكم لك يف « نييروسلا » راجتلا دوجو « صاخ عونب سماخلا ثرقلا لئاواو عبارلا

 ءاهعونو اهد"دعتو تاعونبصملا ىنغ نع ؟ه٠ ةنسلا يلاوح هبتك ام يف « لافغالا نييفارغجلا دحا
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 لايح هظفحت ديؤي رثآلا لع ءاجس دقو . ةيئاقلبلا ةريزجلا هبشو رصم ىلع الإ 2 هحدمو هباجعاب
 ىرقلا ضعب ءافتخا ىلا ةينقألا دعت يف لارهالا ٠ فايرإلا ناكس يف صقنلا ىدأ ثيح رصم
 ةيلبألا هدصباضيا ىرخا نكاما يف هلاوقأ ديؤي هنكلو . ةئكارتملا ٍلامرلا تحت مويفلا يف ةيدقلا
 . ةلوقنملا ءاشألا عونبو ةعّسوملا وا ةديدجلا

 يبهف . برغلا نم رثكا ابنم دافتسا قرسشلا نكلو « ةيالو نم رثكا يف راهدزالا ةضبن تزرب

 .ايروس يف امس الو 2 ىرغصلا ايسآ قطانم ضعب يف « ينامورلا حتفلا دعب هلقا « ةورذلا تغلب دق
 ردصي كفنا ام ينامورلا ملاعلا نا ودبيو . ابتكر حو اهطاشن ديعبلا قرشلا عم:ةراجتلا تداعتسا
 ةيدملقتلا روطعلاو ةسخلذمبلا تاعونصملا هئم دروتس لاز امو 2« صاخ عونب ةنيمثلا نداعملا هملا

 ظفتحا اذاو . قاوسالا يف هيلط دادزا نيذلا ريرحلاو ةميركلا ةراجحلاو رهاوجلاو لباوتلاو
 هناف « يناوجرألا نوللاب غبصي نيح. وأ ةيبهذلا طويخلا هللختت نيح يروطاربمالا رصقلل ريرحلاب
 دقو . ةيتابنلا ناولآلاب اغوبصم وأ موسرلاب ًازرطم نوكي نيحن ةدوشنملا ءاينغالا ةلاض لاز ام
 راجتلاو « عئاضبلا نكلو .يدنحلا طبحلا قيرط نع ةرشابملا قئالعلا ةراحتلا هذه ددبتب تلمها
 نيحو . مسارلا نرقلا رخاوا يف مثاد حلص اهعم دقع يتلا ةيئاساسلا ةكلمملا يف نورمي « ًاناحا

 ءافمتسا ليبس يف ةديدش ةسيكرمج ةباقر لامعا ةلودلا ىلوتت ثيح تارفلا ربن عئاضبلا غلبت

 اهروطعو ةيبونجلا ةيبرعلا ةريزجلا غومص اهيلا هجتت اك « ةيطسوتملا ءىناوملا ىلا هجنت < موسرلا
 ناف كلذل .داصرملاب نوسحسلا نويلمعمسالا اهل فقي لفاوق ةيروسلا ءارحصلا ربع اهلقن ىلوتتوقلا
 دق « رمحألا رحبلا قيرط نع نومتت تلاز ام يتلا ةيردنكسالاو « ةيقينيفلا ندم او « ةيكاطنا
 20 , هصاخلا ةيئفلا اهتاعانص ىلع تظفاج

 ىلا ةرظن ام اذا « بير نم سيل . ةحوللا هذه ليمجت يف انيلاغ نحن نا ءىطخن اننا ريغ
 , ناكسلا تاجاح دسل ًانفاك ناك يعادصلاو يعارزلا جاتنالا نا ف 0 ابعومت يف ةيروطاربمالا

 كلاثبف . ةنيعم قطانم يف الا هغلبت ل لب ال « قباسلا اهاوتسم طق زواجتت لف تاضياقملا اما
 ىرغصلا ندملا ةيرثكا نا :لوألا يروطاربمالا دهعلاو دبعلا اذه نيب قرفلا زاربال ةبفاك ةرهاظ
 تعاب يتلا .عناصملا تمن ثيح« فصاقملا هةسفانم ىلا كلذ دربو .ترخأتو ترقبقت دق ةطسوتملاو
 عفادب ةرادالا ليغ يتلا ًاضيا ىربكلا ثدملا ةسفانم ىلا درب اك .نيرواجلا نييفيرلا نم اهباعونصم

 هذه نيب « يداصتقالا امور راببنا ناك لجأ . اهيف ةباقرلا ةلوبس ببسب اهعيجشت ىلا يعيبط
 تناك اك «ماعلا بذجلا زكر م“اهنم طالبلا لاقتنا دعب « دعت مل يهف : ًادج اقع « ىربكلا ندملا
 تظفتحا دق «ةيكاطناو ةيردنكسالاو ةجاطرق « ةيميلقالا مصاوعلا نكلو . ىلوألا نورقلا يف
 دق « فيرت » ناف « ةديدجلا ةيروطاربمالا تارقملا نيب اما . اهءامنا عطتست مل نيح « اهتيمهب
 ةديدجلا ةمصاملا « ةينيطنطسقلا مدقتب هتنراقم نكمي مدقت نم سبلف كلذ عمو . ًاريبك أوف تف
 يتلا ةيربلا قيرطلاو . يطسوتملا قرشلا يف ةيرحبلا ةراسجتلا لك قلطنت اهنمف . ةيروطاربمالل
 .ًادج ةطشان ريس ةكرح تدبش دق « ىرغصلا ايسآب ًارورم «ايديموككينو روفسوبلا نيب تطبر
 اك « دوقي ام ةميدقلا « ةيطانغالا قيرطلا » تسيلف . اضيا برقلا قيرط نع هسفن لوقلا نكميو
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 هحجتتو مويمريس زاتجت يتلا كلت لب « ريبالاو اينودقمب ًارورم « كيتايردألا ىلا < قباسلا يف
 . امورب رمت نا نود ةيلاشلا املاطيا وأ ابلاغ ىلا ةرشابم

 نا ريغ . نابحألا بلغأ يف ةضقانتملاو « ةفلتحلا رصانعلا هذه نازيم عضو لبسلا نم سيل
 ًارطش ناو « عبارلا نرقلا رخاوا يف مدلا رقف نم وكشت.ل ةيروطاربمالا نا وه تباثلا رمالا
 ملول كلذ لك ريصمب نبكتلا عيطتسي يذلا اذ نمف . ايقيقح ًاراهدزا فرعي قرششلا نم ًاريبك
 سركتس سماخلا نرقلا ثادحا ناف « رمألا نم نكي ابم 7 سماخلا نرقلا يف ثدح ام ثدحي
 . ةيروطارسمالا ملاقا نيب تالصاوملا ةدقعك امور لح نآلا ذنم تلح يتلا ةينيطنطسقلا ةيولوأ

 يناماعلا عمتتجما  ؟

 ىلع هسفن تقولا يف اهدطوت ل ول داصتقالا ىلع اهتطلس ديطوت عيطتسنل ةلودلا تناك ام

 . لقألا ىلع تاقبطلا ضعب ىلع ةوقب اهدطوت مل ول وا « عمتجلا

 . ديعصلا اذه ىلع ايدايح افقوم اهسفن ىلوالا ةيروطاربمالا فقت مل

 انتعاطتساب ناف < ىرخلا تارابتعا نم ابكولس هبلع ىوطنا امم مغرلا ىلع

 نيبولغملا نم يأ « نيسيلقالا نم ةدايزلا درطم ددع ىلع ةينامورلا ةينطاوملاب اههاعنا نا لوقلا
 كاكتحالاب اوضر نيذلا لك ةينطاوملا هذه ىلع لصح دقو . لخسدتلا نم عون وه « نيقباسلا

 ممئاقترا مادختساو همجوت مث نم تعاطتسا يتلا امور ىلا كلذب اومضنا دق مهف . ةراضحلاب

 ىلا < 7١5 ةنسلا يف « ماظنلل دبفملا ءاخسلا اذه ىضفأ . مهدعب نم مهلاسنأ ءاقتراو يعاتجالا

 ءانثتساب«ةينامور ضرا يف نيدولوملا رارحالا لاجرلا لك ىلع ةينطاوملاب معنا يذلا الكرك موس رع

 اذم درم لعلو . صاخ ىندا ماظنل اوعضخاو ةيروطاربمالا يف كاذنآ اوماقا نيذلا ةرباربلا

 . ءانثتسا نود عبجللا ىلع بئارضلا ضعب ضرف _اهنم فدهلا ناك ةيئابج بابسا ىلا ريبدتلا

 . ىرخا دصاقمل كلذ دعب باجتساو دبعب نمز ذنم أدب روطت ةياهن ناك موسرملا نكلو

 يف نولخدي نيذلا ةرباربلا كاذن1 هليعافم تلمشف .اضيا هب لمعت يناثلا ةيروطاربمالا تءاج
 اهب ينعا «ةيقطنملا هتجيتن ضرف طق ةيناثلا ةيروطاربمالا لواحت مو . « ءافلحلا » ريغ نم اهتمدخ

 نيناوقلا ضعب ىقبت ىراب تحمس لب « ددجلا نيئطاوملا ةفاك ىلع صاخلا ينامورلا نوناقلا قيسطت

 داحاب ةلودلا لمعل اطيسبت تناكف ةيسيئرلا موسرملا ةجيتن اما . قرسلا يف لوعفملا ةيراس ةيدابلا

 نطوتي امدنع الا ينجالاو نطاوملا نيب زيستلل ةيلمع ةبمها نم دعي ملف : امل عوضخلا يف ةاواسملا

 , ةمظنم تاعامج ةرباربلا

 الكرك موسرم

 مظنت ىلع لوألا يروطاربمالا دبعلا يف ةيقيقحلا ةيعاتجالا ةسايسلا تماق
 ام ًاقافوو « رسق امود «يعاتجالا متلسلا يف ةجرد ىلا ةجرد نم ءاقترالا

 هتدارا اك . ىضوفلا بنجت يف اهنم ةبغر لايجأ ةدع ىلع دنمي ايحيردت هتدارا . اهريخ هبف ىرت

 ةيعاتجالا ةسايسلا ةدج
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 نيلماع اهنيب ةينامورلا وأ ةينانوبلا ةراضحلاب رثأتلاو ةورثلا تناك لماوعلا نم ددع بسحب اجردم ؛
 رابك يقتنت يتلا بخننلا ددجتو نركوكت ًاعوط ثعبي اريخا ةلودلل أديفم هتداراو « نييسيئر

 : اهليب نم اهيفظوم
 . فورظلا ريثأت تحت ابنع يلختلا ىلا ةيناثلا ةيروطاربمالا ترطضا يتلا ةسايسلا يه هذه

 انيأرو ماهل بيطي اك مهعيفرتبو «ديرت ثيح اهمادخ رايتخا قمحي « ةبج نم « اهسفنل تظفتحاف
 « اهسفن ةينهذلا ريثأتب © "+4 ةنسلا يف « يغلا دقو ؛ شيجلا يف مألا اذه نم ناك ام قبس ايف
 مالا عيمج ذفنت نا ىلا ةجاحم تناك املو . نيقتعملا ءانبا ىلع حوبشلا سلجم لوخسد ممرحت
 ؛ ةثارولاب نبملا لاقتنا ترقاو_ نيفظوملا رارف ةبراخم ىلا ةيناث ةبج نم تدمح دقف « ةيعاتجالا

 مهقازرا' تلّمحو عمجتلا ىلع مهتم راف « نيلئازلاو نيقرفتملا دارفألا ريغ نيلوؤسم نع تئحيو
 ءاقترالا ىلوالا ةقيرطلا تعجشف . مهيديا ريغ ديا ىلا قازرالا هذه لاقتنا دعب ىتح مهتيلوؤسم
 عيرشتلا كفنا ام يتلاو « عسوأ قاطن ىلع تقبط ينلا « ةيناثلا ةقيرطلا اما «عيرسلا يعاتجالا
 تاكلتم ىلع قافترالا قوقح ضرفبو تاقبطلا مظنتب ىلوالا ةقيرطلا تسال دقف «ابلكيو اهنسحي
 ةلودلا تعتمت : سوردم جمانرب لك نادقف ىلع ليلدل اهنيب حيرصلا ضقانتلا يف ناو ٠ اًماضعا
 . ايزابتنا امادختسا ةطلسلا هذه تمدختساف اهاياعر ىلع ةقلطم ةطلسب

 ةيزاوجروملا كلت « ىطسولا ةقبطلاب ىلوألا ةجردلا يف ةسايسلا هذه ترضا ١
 ثفلاو < لوالا يروطاربمالا دبعلا يف ىلجلا تامدخلا نم ًاديزم تدا يتلا ةيدلبلا 0
 يتلا ندملا ةايح تنماو « ناسرفلا ةقبطو نييندملا نيحداكلا نيب ةطيسو ةجرد 28
 11 .ةراضحلا ايم تعش

 :«ةيدلبلا داجمألا» نولغشي نيذلا نيفظوملا تاقبطلاهذه ةبخت مدقت ناىلع ايديلقتةداعلا تجرد
 ةملاملا ةلودلا بلاطم ةأطو نع انماكتو انل قبس دقو ٠ ىرغصلا تالئاعلا نولثمي اهءاضغأ نا ذا
 هذه مهيلع ضرفي نوناقلا ناف كلذلو . بلاطملا هذه ذيفنت يف سالفالا ىلا مريصم نعو مهيلع
 ةنيدم لك يف اهنوفلؤي يتلا 4 ةعاجلا » ىلا باستنالا ناف .مهرارف وا مهبرهت عنم يف دنعيو ةفيظولا
 لامس يف ثدحي دقو . لقالا ىلع تاراتكم "واه نع اهتحاسم لقت ال اقازرا ' ةئيدملا ضرا يف 4 كلذ عم « كلتيو شيجلا وا ةرادالاو ةيسلجلا ةقبطلا ىلا يمتني ال صخش لككل يمازلا
 اوئيعي نا وا « ىلعأ ”دح دنع اوفقي نا  نييلح لا نيلثمملا زكارم - ةرغاشلا زكارملا ضعب ءلم
 ,رربم نود لثمملا تاكلتمم ميب زوجي الف « رمألا نم نكي اهمو . ةحاسملا هذه نم ىندأ ًادح
 نا ثيرولا ىلعو . ةيصو وا نبا فتلخي نا نود تومي يذلا لثمملا تاكلتمم « ةعاملا » ثرتو
 ءاسنلا نا ةياهنلا يف ناكو ؛ هتفيظو يف هابأ فلخي نبالا نا يبيدبو . ثاكلتمملا هذه ءابعأ لمحتتي
 ملاذا ةيسلجلا ةقبطلا ىلا لاقتنالا لثم يأ عيطتسي الو . ًاضيا قحلا اذه نم ندفتسا دق نبسفنأ
 عيطتسي ال اك ءاضيا هلفكي نا هيلع بجوتياثبا فلخي مل اذاو ةيدلبلا« داممالا د ةفاكيف ًاقبسم "رمي
 يف ظحلا هفلاح اذا ؟ رافلا ىلعو . هتاكلتم نع ”لختي مل وادلحم "لحي نم دجي مل اذا ًانهاك حبصي نا
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 عيمجلا ىثر دقف كلذل .ةسينكلا وا ةزادألا نع هئاصقأ لاح نيلثملا فوفص ىلا دوعي نا  هرارف
 ديزيو.برحهملا ىلا مهب عفديو سالفالا ىلا ةلضافلا ةقبطلا هذه دارفأب يدؤي يذلا عضولا اذهل
 .امئابعأ لمحت هلقا وا اهتعارز نيمأت نيقابلا نيلثمملا ىلع بجوتي يتلا ةلمبملا يضارالا ةحاسمكلذب

 لاجر ءاقتراب « قباسلا يف م «ددجتتل تناك ام ةبشنلا هذه نا وبف كلذ يف ةاسأملا هجو اما
 داصتقا تاجاح' تمزاتسا دقف . ةراجتلا وا ةيودبلا ةعانصلا ةسرامم قيرط نع راسدلا ىلا اواصوت
 نحنو .اهسفن ريبادتلا ىلا أجلي لئام قيقد عيرشتل اقافو ةنيدم لك يف ةفلتحلا نبملا مظنت ةلودلا
 مدقتو نهملا ةسرامم نيمأت ةيغب ةماعلا ةطلسلا اهتثدحا يتلا تابنواعتلا لك دادعت انه لواحن نل
 ؛فاطملا رخآ يف «ةيرورض» تربتعا-دق اهسفن مجانملا نا لوقلاب يفتكت لب « ةيعامجلا تامدخلا
 عتمتت يتلا « ةاماحملاو ملعتلاو بطلاك « ةرحلا نبملا ىوس اذه « ةرورشلا » رابتعا نم جني مو
 «ىرخا نهم ةسرامم مهتقبط مهيلع ضرفت نمم « نهملا هذه اوسرام نيذلا نكلو «تاناصحلا ضعبب

 ةلوامحلا ثفدبتسا يتلا تاراستقالا ةفاك دادعت اضيا لواحن نلو . ةديدشلا ةدراطملل اوضرعت دق
 اهميجج رودتو « اهسفن ةينهذلا اهب يحوتو اهلك ةهباشتم يبف « تائيحلا هذه ةيمههأ يندت نود
 يتلا تاكلتمملا نع ةيلوؤسملا « ةثارولا « ةفظولا نم برهلا رطخ- : ةسسدئر عيضاوم ةثالث لوح
 ' وه اك ©'ممأ سيلو . اهيف يبسنلا رارطضالا عباطو ةيعونلا تالاحلل ًاقافو اهبف ةدشلا توافتت
 ' ةريثكلا ةمظنألا نيب « راتخن نا نم انيلع لبسأ الف كلذل . ةيذغتلاو لقنلا نوؤش نم < يبيدب
 . « زاّبخلا اهلبقتي يتلا تابهلاف . اهكحتو اهديقعتب ةبارغلا تراقت ةلثمأ ضعب « نبملا هذه لوح
 ابسفن قافترالا قوقح ىلا مضختو هتاكلتمم عومج ىلا فاضت ءابلبقتت يتلا تابهلاو هتجوز رهعو
 اهسفن ةديدجلا تاكلتمملا هذيه تناك اذا مث نم ثدحي اذامو . زابخلا تاكلتمم اهل عضخت يتلا
 ةراحبلا ةئيهب طبتري الثم ازابخ ثري يذلا راحنلاف * ىرت اي ىرخأ ةئيهب كلذ لبق ةطبترم
 يتلالئالدلا نم ردقلا اذهب يفتككت كلذل .رخنآلا ضعبلا ةبجل نيزابخلا ةئيهيو هتاكلتمم ضعب ةبحل
 . ايجيردت ةلودلا هملا لصوتت نا نكمي ام فاك حوضوب نيبت

 . بئاوش نم ماظنلا هيلع يوطني امع "مي ةمراصلاو ةقيقدلا نيناوقلا نم ريبكلا ددعلا اذه نا
 تاطامتحا ىلع ةركتبملا نيفلاحخلا يعاسم بلقتت نا اهدحو ةيناثلا ةيروطاربمالا ىلع ذخؤي الو
 يلثممو نييودبلا نييعانصلا نم ريثك قفوت دقف . ًايرغم ةفلاخلا عوضوم نوككي نيح عرتشملا
 نم مغرلا ىلع اهفئاظو يف مهتنيعو مهضعب اهسفن ةموكنلا تلبقتساو آلثم برحلا ىلا تالئاعلا
 درو نيذلا بالطلاب لوادج تعضو دقو .. ىلوالا مهزكارم ىلا نيرافلا ةداعال اهتلذب يتلا دوبجلا
 نم يناثلا فصنلا يف ابيرقت ةئس نيعبرا ةليط قوقحلا سرد يذلا سوينابيل تالسارم يف مركذ
 حبصأ «'قحاللا لوالا مههاجتاو يعاتجالا مأشنم فرع نم مهنيب 58 لصأ نفف : عبارلا نرقلا
 مهنم 5 وا ه نكمت ىرخا اقيرط ١6 كلسو « مماناك تالئاع يلثم تالئاعلا لثمم ءانبأ نم 70
 . ةبوعص نود اهمف ريسلا

 دق ىطسولا ةقبطلا نا ثيح نمف . ةلوهسب اهتفرعم نكميف تاقياضملا هذه ةبقاع اما
 نم الك نا ثيح' نمو « ةيداصتقا ةجاح "دس وا ةماع ةمدخ اهنم لكل دنس أ ًاقرف تعزوت

 ل



 مايقلا ىلع ًارسق مغرت اهنا ثيح نمو « قرفلا هذه ىدحاب هتاكلتمو هصخشد قحلأ دق اهءاضعأ
 يتلا ءاقترالا تاناكماو ةرحلا ةهدابملا تهرح اهنا ثيح نمو « ةفلاخلا لواحت نيح لوألا اهبجاوب
 ىتحو « ةيداصتقالا ةساسلا اه هتليع يذلا رودلاب مايقلا نع تضرعا دقف « اهدوجو ببس يه

 يه »يتلا يدا ةايحلاب تل دق اريبك ًاررض ناف كلذل . لرالا يروطاربمألا دبعلا يف « ةماعلا
 تاعربتلا تفقوت دقف .ىلعالا ابلثا كاذن 1 دحا ركنتي ال ةراضح نع هلصف نكمي ال يماسأ ءزجم
 هلا ل ةكرحلا تلءاضتو . ةيلحلا تاينازيملا زجع دس ةيغب ةصاخلا
 نأل دابعألا ددع ىندتو .دراوملا فازنتسال اهدبعت يفكي يتلا راوسالا لخاد ناكملا رفوت مدعو
 طاشنلا توافت ىرا ىبيدب . ضورفملا « ريخستلا » ىلع اهددصب اورصتقا نيلوؤسملا
 لاز امو « ىربكلا ندملا يف ًارطيسم خذبلا لاز امن , تاءانثتسالا ضعب رّسفي يداصتقالا
 عونب ةيكاطنا ةمظع لوح ةشهدم ليصافت انبلا تلصو دقو . بعشلا ةماع ومن ءايخسأ اهماك-
 « حرسملا يف مهو « ناكسلا ءىجوف دقو ؟ اليل ءاضت عراوشلاف : اهاكسل ةرفوتملا يهالملاو صاخ

 لوصوب « 7079 ةئسلا يف «تابرع قايسل مهتدهاشم ءانثأ اوُئجوف اك 275٠ ةنسلا يف سرفلا موجب
 .دررقلا ةليط يهالملا هذه تدادزا دقو ؛ رمدت ىلا هقيرط يف « هشيج سأر ىلع سونامليروا .

 ىلع ايروسو ةيكاطنا راهدزا عمعت عيطتسن له نكلو . سماخلا نرقلا لئاوأ يف ىتحو ,عبارلا
 اهانس تدقف دق « برغلا يف ابس ال « ةميدقلا ةيندملا ةراضحلا ناف 9؟"ةيروطاربمالا ءاحنأ ةفاك
 يف اعنطصم اهرارمتسا ادغ نا دعب ةفئاذب ةيآل بيدا دست ] غو اهيذاج يلاتلاب تدقفو

 . رفتفمو قيض راطا

 ةلاحل ةدئاعلا ىواكْشلاو نيناوقلا ةرثكو ندملا ةامح ىلع اهساكعنا زربأ دقو

 نينرقلا عمتجمو ةيناثلاةيروطاربمالا' عمتجم نيبةداضملا هذه ةيدلبلا ةيزاوجر وبلا
 «اهنع ةبيرغ ةلو دلا قبق مل ىرخالا ةيعاتجالا تاقبطلا يف ضيا ةماه تاريبغت تئدحو . .نيلوالا

 .ىرخا سفانكتو ةرات قفتتىرخأ لماوعل ًالاجحسفأو ًاردان حيصأأ هيف اهلخدت نا نءمغرلا ىلع
 0 لام .فاريشالا ةقبط ظنت يف هاودج اهلخدت تبا

 تاعاطتقالا لضفب ًامساح ًامدقت هاجتالا اذه يف روطتلا ققح دقو . نييمسر ءافرش ةقبط حبصي
 نم ةرادآلاو شيجلا تاجاح لضفبو « ثلاثلا نرقلا يف ةيروثلا ةمزألا تقفار يتلا تارداصملاو
 ةقيط نع ةبيرضلا تعفرو . ةورثلاو بسنلا ىلع ةينبملا قورفلا تلازف . ةيناث ةبج
 ًاخيش حبصي را ميدق دبع عاطتساف . ينوناق دوجو نم ةيسلجملا ةبيرضلل دعي لو . ناسرفلا

 ىوس « سوبورتفا ةبلصنق ىلع اجاجتحا < برغلا_يث سويرونوه ةموكح مدفت مو : ًالصنقو
 الا فرتعت الا « اهسفن عم ةمجسنم تناك اهنا ول « ةلودلا ىلع ناكو . اذه ةفرغلا ريدم ءاصخ
 لسلستلا يزاوي لسلستل هعضخت يذلاو نييركسعو نييندم نم اهمادخ ىلع هب معنت يذلا لينلاب

 . اهفئاظو يف

 ةلسلس هلظ ىف تثررقت ىذلا نيينوطنالا ماظن رثا ءافتقاب « انينعي ام يف « تفتكا اهنا ريغ

 نويمسرلا فارشالا
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 « ةيلاثلا عبرالا تاجردلا ىلا 4 مالا يف نيببلعلا نيتيترملا ثادحأ ذنم ؛ تبنت ةناف . ةمممر باقلأ

 نيفظوملا اهبلع تعزو دقو . نولماكلا 2 نوعماللا « نومرتحملا « نودمجلا : لفسا ىلا ىلعا نم

 . ىناثلا ثرقلا نم اثرإ ناتريخالا ناتجردلا لثمتو . .ةلوغشملا ةفظولل ًاقافو نيقومرملاو نيروظنملا

 ةفقبط ىلا اساسا تداعو : لامعتسالا نع اتأشندقف نوينوطنالا امهرفا ناتللا نايلوالا اما
 . « لماكلا ١ بقل ىوس ًارثا كرتت نا نود تلاز يتلا ناسرفلا

 ولو .اهمّتلس يف ءاقترالا لواحت ةفيظو لك نال لاذتبالا اهريصم باقلألا هذه لثم نا يبيدب
 نا ىلا ةراشالاب انه فتكنلف . كلذ تبثت ةريثك ةلثما ىلع انفقول « عيزوتلا لحارم انعبقت اننا
 قالزنالا اذه ناك املو . انأش تايالولا لقأ ماكح مه نيلماكلا ةئف يف اوقب نيذلا نيديحولا ماكحلا
 تاجردلا يف نيفظوملا راغص لوبق ىلاو ةديدج ايلع باقلا ثادحا ىلا ةرورضلاب رج دقف ًاموتحم
 . ًارركتم امادختسا نيتقيرطلا نيتاه مادختتسا ىلا ةيروطاربمالا تدمع دقو : ايندلا

 لسلستو باقلألا لسلست « نيلسلستلا نيب ةقيقدلا ةازاوملا هذهب اساسا ماظنلا تطنم يضقي
 عقاولا يف بيصا دق هنكلو . يسورلا ( 1"هلين» ) نشتلل ىلعالا لثما وه اذهو : فئاظولا

 . تاءاوتلالا ضعبب

 نيلقتسم ناحنميو باقلأألا لسلست يف نالخدي ال نيرخآآ نيبقل دوجو ًالوأ تاءاوتلالا هه نم
 . طاماعسع بقل ىناثلاو ؛ هنع مالكلا قبس يذلا تنوكلا بقل امهلوأ . ةليعم فئاظو نع

 نكلو .ينيدلا اهموبفمب ( يرطب ) فارششالا ةبتر ىلع ةلالدلل قياسلا يف ةملكلا هذه تمدختسا
 مهاوس نيبعتل ةجاح نم « ةبنثولا ديلاقتلل مثبت ال يتلا « ةلودلل دعب ملو « اولاز دق فارشثالا ءالؤه

 يذلا زهاجلا بقللا اذ م نيطنطسق داعاف . لوألا يروطادبمالا دبعلا يف تلعفو احل قبس ابك
 يف هؤافلخ نضو . نيتريبك نيتيصخش ىلع هب معناو«قيرطبو ب هتمجرتىلع ذئذنم نوخرؤملا جرد
 ددصب نورصاعملا مككت دقو يم ظفاحف < بقللا اذه حنمب عبارلا نرقلا

 . « روطاربمالا ءابآ ١ نع « قيراطبلا

 قلطاو لوالا يروطاربمالا دبعلا يف بقللا اذه ثدحا . « عماللا » بقل ماهيا ًاضيا اهنمو
 هذم ماركا هنم ةياغلا ايثارو اقحو مهيلع افقو لاز امو « ةيسلجلا ةقبطلا ءاضعا عبمج ىلع
 . « نيمرتحلا ١» و « نيدجملا ١» بقل ثادحا دعب هتيمها نم دقف هنا ىلع « ةميدقلا ةفيرشلا ةقبطلا

 يتلا فئاظولا بيسب ىرورخلآ همحي انيب « ةفيظو ةياب مايقلا نود هلمح مهضعب عيطتسي كلذل

 نم ابيرقت ملك نوردحني نيذلا كئلوا نم-ديعب دح ىلا ًاددع رثكا ماله نا ريغ . اهتوسراع

 نم « خويشلا سلجم نأش كلذ يف اهنأشو < ةيسلجلا ةقبطلل مث نم سيلف . ضيا نيقباس نيفظوم
 , ةلودلا نع لقتسم نادك

 « نيف"سشملا » بقل اهنم نيديفتسملا ىلع قلطا ةردان ريغ ةيمسا فئاظو يف نيبعتلا ًاريخا اهنمو
 « دعاقتلا ىلا ةلاحالانيح «عيفرتلا يف كلذ نوككي ام ابلاغو . مويلا مهوعدن 5 « نيبفرشلا » وأ
 نا ًانايخحا ثدحي دقو . دعاقتملا اهسرام ةفيظو رخآ اهقحتست يتلا كلت نم ىلعا ةبترم ىلا
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 هئاخس نم (طايتحا « روطاربمالا لمح امم « ةلئاعلا لثمم ايس الو « دارفالا نم درف اهنم ديفتسي
 راطا نم جورخلا لبق « لثمملا » ىلع ةضورفملا طورششلا ددحي ماع ماظن عضو ىلع « تاذلاب

 , , هتعامج »

 ةفيظولا نيب عملا ىلا بلاغلا يف تلصوتو ةلودلا تعزن ام اذا « ماظنلا نا مث نم حضتي
 نم ديزم ريفوت ةنورملا هذه نم لوالا فدهحلاو . ةنورملا ضعب ىلع كلذ عم ظفاحي « لبنلاو
 روطاربمالا نيب « كلذ يف « قلطملا محلا لئاو : هتاناسحا عيزوت يف روطاربمالل ةلوهسلا
 يف فارشالا يظن دقف : ركذت ةيهأ ىلع عقاولا يف يوطنت ال تافلاخلا هذه نا دب . ةلودلاو
 . نويمسر فارشا وا ةلود فارشا يلاتلاب مبف « باقلالا لسلستل اقافو ةيناثلا ةيروطاربمالا

 ضيوعتلا 0 ل

 ةأفاكم هسفن تقولا يف تفدبتسا اهنأل دمعب دح ىلا اهتقاف اهنكلو كلت نع

 , اهئس رام ف ناقتلاو افطر بلط لح الار ةاكؤل انتل

 يفعأ ارو « ةيسلجملا ةقبطلا ىلع ةضورفملا ةصاخلا ةبيرضلا « الثم « ءابعألا دادع يف لخدي

 داممألا رامث فطق ءاضعألا ءالؤه دارا اذا «(ضيا اهدادع يف لخديو . نوفظوملا ءاضعالا اهنم

 روطاربمالا نيعي ملام « ءاضقلا بصنم يف مهنيمعت دنع باملألا ىلع قافنالا بجاو « ةيسلجلا

 . نيقباس لصانق وا ةاضق < خوشلا سلجم يف « اكارد

 ««رذقلا ريخستلا» نم ام انقل لمح نم لك ءافعا وه ماه زايشماتازايتمالا دادع يف لخدبو

 , اضيا « نيلثمملا » تابجاو نم نوفعم فارشألا نا يبيدبو . ةيصخشلا تارداصملا نم يأ

 ترومتي اماقو « ةيلاملا مهتابوعصل نومتيي ال مهنكلو « ندمل ةاملا نومدقي نولازي ال لجا

 بنجت ةبغب ةيصخشلا ةبيرضلا ديدحت لجأل ةدح ىلع مهيضارأ ليجست يف نوحلفي مهف . مهتشيعمل

 دحاو لدعمب * « سلجما نع نوماحم » ندع دقو . ةيدلبلا يخارالا ىلع ةبترتملا ةيعاجلا ةيلوؤسملا
 . ةيئابجلا مهتازايتما ةاعارم ىلع رهسلا رمأ .مهيلا دنسأ « ةيالو لك يف نينثا وا

 يف ضيا انه نيقابس نوينوطنالا ناكو . يئاضقلا لقحلا يف مهتحلصمل اضيا ةاواسملا تلطبأ

 ىلوالا ةئفلا يف « ةرشعلا داوق » يصحأ . « نيندالا » و « فراشالا » ىلع ةفلتخم تابوقع ضرف

 تلدبتسا دقف : اًمئاق لاز ام تابوقعلا يف قرفلا نكلو . ثآلا اهنع نولثمملا يصقأف « كاذن
 بيذعتلا مهنع عنم اك ؛ يفنلا وا ةيدقنلا ةمارغلاب مجانملا يف لمعلاو ةيدسجلا نيبظحلا تابؤقع
 فارشالا ىواعديف رظنلا تح ًاريخا ماكجلا نكي مو. ىمظعلا ةنايخلا لاح يف الإ نيشملا توملاو

 امرقا ؟ ىرتاي مهتازايتما نم ًازايتما ما .مهبلع اًئبع تناك لبف ؟ ةثارولا نع لوقلا امو

 «نيلثمملا »و دونجلا ءانيا ىلا ةجاح يه اك مع مانبا ىلا ةجاح ةلودلاف : ةبطاق نيفظوملل نيطنطسق

 نوقوتي .مهسفنا نوماحلاف : فلولا ةنيس نم مقنا ةنيه نم. ىتنل نكلو + يشانسلاو راضتلاو

 ةقبطلا هذ قلعتي ايف « ًابوجو ىرن ال نحنف كلذل . سوينابيل تالسارم نم حضتي اي اهيلا
 ءازج يا ةثارولا أدمم يف ىرن نال « ةيعاتجالا

 مهتازايتماو ممزابعأ
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 اهيمنت « ةيلاع تابترم تا ذا « ءايرثا فارشالا نم ًاريثك نا دبب

 مكتت الو . ةمعيفرلا فئاظولل صصخت « ةيروطاربمالا تاماعنالا

 مكتت ام ابلاغ اهنكلو «ةفيظولا تايجاول تافلاخم نع ةتبلا انرداصم

 .اودارأ وا لمعلا نع نيلطاع اوشدعب نا فارششالا ءالؤه ةعاطتساب ناكف . ةقفوم تاجاوز نع

 اف ناك نيذللا لمعلا يف ةيخرلاو دامجالا ىلا لمملا نا ذا : :نواراق ةايخلا ءذه نوضوب يذلا نكلو

 رمآلا نم قككي اهيفو ءاةاودلا ةفدخ وح مهنابذجي « ينامورلا ىلعالا لثملا يف اهناكم ًادبا

 ممدودج دحأ نال هلقأف «© يصخشلا ملمع ببسب نكي ل نا « فارشا مهعيمج ءاينغالا ناف

 . ةيسلجلا ةقبطلا ىلا ةلئاعلا عفر دق

 ةلالس دبع يف تعمج يتلا تاورثلا مظعا تقافو ًادج ةيلاع ةبسن تاورثلا ضعب تغلب

 يف تالئاع ةدع كالما نا سماخلا نرقلا لئاوا يفلؤم دحا دكؤيو . سويدولك - سوملوج

 لخد هبلا فاضي « ًايوتس الخف ( تامارغولمك ٠١) ) ةيسهذ ةربل ؛٠ .٠ ءاهل نمؤت امور

 « ةيراقعلا كالمالل يطسولا داريالا انلبج ىلع « انل زوحي فيكف . غلبملا اذه ثلث يزاوي ينبع

 هلمبت ام رابتعالا نيعب دخأي نا بحي اهريدقت ناو امس ال « تاورثلا هذه لثم ةماخض يف كشلا

 امع ةرككف ءاطعا هنأش نم آلثم درون نحن اهو .ةلوقنملا مهتاكلتممو دايسالا نكاسم : ماقرألاه ذه

 ةنسلا يف ©« سوفابنب سويريلاف اهجوزو ايناليم ةسيدقلا تلوت نيح : نكاسملا هذه هلثمت نا نكمي

 يح يف سويريلاف ةلئاع « تيب » عبب « ربلأ لامعال هناكلمي ام لك سيركت يف اههنم ةبغر « 6 .4

 «ةيقيقحلا هتميق عفدل ادعتسم ايرتشم « ةروطاربمالا ةدعاسم نم مغرلا ىلع « ادجي مل« سوءليش

 . طوقلا نم كيرالأ دونج هبهن نا دعب يا < 4١١ ةنسلا يف الا

 ضيقن ىلع اننكلو . تاورثلا هذه نم ةورث ةيا ناوككت لحارم' نع مالكلا عيطتسن انسل

 ًافوخ ةيراحت وأ ةيعانص عيراشم يف فظوت م اهنا يهدبلا نمف . اهمادختسا ةبحبو فرعن كلذ

 هذه نأ عم < حجرن ا« ىرمكلا ندملا يف امرتحم الخد ردت ةينبا يف لب « ةلودلا داصتقا نم

 بناج ىلا « ديكأت لكب « كلائبف « كلذ ضيقن ىلعو . انرداصم يف طق اهيلا رشي مل ةينبالا

 نوطاعتي نيذلا نكلو :كوكسملا ريغ وا كوكسملا بهذلا نم ريثك «ةيخذبلاتاعونصملاو ىلحلا

 باحصا عقاولا يف ءاينغالا عيمج ناكو . ضرألا ىوس مث نم ىقبي الف . ًادج نولبلق ةايارملا

 جاوزلاو ثرالاو ةيروطاربمالا تابحلا لضفي « مهنم ريبك ددعل ناكف . ةلئاط ةيراقع تاورث

 ةدع ىلع ةعزوم كالمأ < رخآ زكرم ىلا زكرم نم فظوملا لقني نيح يرجت يتلا تايرتئملاو
 هذه ةدحو نع سومام ؟ريبعتل نراكملا يف عيزوتلا اذه يف ناو . ةيروطاربمالا يف قطانم
 نا« امور يف اهرصق اعاب امدنع « آلثم اهجوزو اينالبم ةسيدقلا ىلع ناك دقف : ةيروطاربمالا

 . علا « اينابساو ايقيرفاو ةيلقصو ايلاطيا يف اهكالما هسفت تقولا يف اميبي
 قطانم يف هتاهزنتمو ةنيدملا يف صاخلا هرصق ىلا ةفاضالاب 6 نذا مسبارلا نرقلا يرث كلتما

 فصقملا - ايناينك ءىطاوشو مويتاللا تاعفترم يف دبا ينامورلا اهراتخا دقو - فايطصالا
 ةحارلا بابسا لك هيف نمي فنك يناثلا نرقلا يرث هماع يذلاو ىربكلا هكالما طسوتي يذلا

 ةيراقعلا ةورثلا
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 هذه يف مدهت دق هنأل هئانب ةداعا هلع بجوتف . عيفرلا عمتجملل ةيرورضلا يهالألاو ةيداملا

 هناردج ةيوقتل ًاناحا هنم داقتسا اي « هلسحتو هعيسوتل فرطلا اذ م نم دافتساو . ءانثالا

 ناسرف وا قرطلا عاطق اهب هئجافي دق ةمحه نم نمأمب هلعجل جاربالا ضعبب هنيصحتلو ةجراخلا

 هفرص دعب < ءيحمي فصقملا اذه ىلاو « ةليوط تاقوأ ةيضمت هل بيطي فصقملا اذه يف . ةربارب

 مستسا يذلا ةداعسلا ٍملحح فصو انه أرقنلو . شيع ةعسو ءانه يفهتشوخش يفقبل « ةمدخلا نم

 دعيتو شيعلا ةعس براقت ةطس وتم ةايح ىلا الإ موي ىتا مل: توزوا ديفح«"اليب يد نيلوب » هل

 ةعمال ةلواطو « ةفلتحلا ةئسلا لوصف ءاضقل اطلاص فرغلا عساو احيرم تيب تبهتش ا يللا نع

 « ةفلتخم ضارغأل مدختسي اعونتم ائاثأو 50 ريثك امادخو < فانصالاب ىألمو

 « ةعرسب تايلطلا ذيفنت ىلع نيرداق لوقحلا ىتش يف نينالفو 6« اهنزوب ال اهعنصب ةلممث ةمضفو

 ةنسلا يف راعشألا هذه نيلوب مظن نيح .«ةهزنلل ةقينأو ةنيتم تابرعو «دامجلاب ىألم تالبطصاو

 ف هتشدعم نيمأتل نيئسحلا تانسح ىلع ًادمتعم ناك هلعلو « نيناهلاؤ ةثلاثلا نس يف ناك 24

 عضاوتلاب هفصي يذلا محلا اذه نا يف كش الو .هتورث ىلع ةرباربلا ىْفَق نا دعب «اياسرم راوج

 موركلا طسو « لبق نم ةنس نيس « هشاع يذلا خذملا مقاوب نروق ام اذا اقح ًاعضاوتمناك

 «ءاقدصالا تاعاّتجا « محلا اذه ىلا فيضن نا بحيو . هسأر طقسم « ودروب ةقطنم يف ةبصحلا

 «ةقيدحلا يف حرسملاو قابسلا ناديمو «ةزرطملا ةيريرحلا سبالملاو «ةحزاملا وا ةساعلا ثيداحالاو

 ناك يتلا ةركلا ةبعلك © ىرخأ ةيلستو ةيلست فلأو فصقملاب ةطبحلا كالمالا يف روبطلا صفقو

 . امور نم اهمزاول رضحتسي نيلوب

 ةلودلا تضرف يذلا تقولا يفف . [هئاق لاز ام مدقلا ةيطارقوتسرالا لثم ناف اذكهو

 . مهشيع ةءانهو مهتنينأمط يف اهتابجوم رثؤت ال نويظع كانه لازي ال « عيجلا ىلع تايحضتلا

 ىلع ةعساوو ةريبك ةطلس هب ينعأ « ًاديدج ًارصنع عقاولا اذهو لثملا اذه مزاتسا

 . قباسلا يف ًآليثم اهل فرعن ال نيرخآ سانأ
 خرؤملا عسي الو ««رصعلا كاد قنوع هال راقوب قباسلا يف ديبع كلانه ناك لجا

 املو رصعلا !ذه دوعي ايف تابئاصحالا ىلا رقتف هد هنا ذا « ىندت دق مهددع ناك اذا ام يف تبلا

 اذ 1 اهو هقرطا صب« اينيلت ردم ني هاتريك لاو الو اماق لاول قرلاف . هقبس

 يف « انيريك يف شاع يذلا سريزيئس دكأ دقو ؛ ةربادبلا ىلع ضبقلا نامورلا يقلي . قباسلا

 مهرودب ةرباربلا يقليو . طوقلا خ نم ًادبع تيب لك يف نا « ةيبرحلا تايلمعلا نع ةديعب ةقطنم

 مهردقي - ديبعلا لاز امو . مهمئاغم يرتشي نم ةلوبسب نودحيو ةيروطاربمالا اياعر ىلع ضيقلا

 تناك اذاو . ءايرثألا راك ةمدخ يف نولخدي - نيفلأو فلأ نيب بهذلا مف انحري سيدقلا

 يه اذا وا < نيطنطسق ذنم هتنعرش ةلودلا تفرتعا طسبم ءارجاب قاتعالا تلبس دق ةسينكلا

 نيجيهملاو ةاصعلا ىلع ايساق كح ردصت لب «هب اهعابتأ الو اهسفن مزات ال اهناف « ًاريخا هسسجش
 نم ررحتلاو هديس راقتحا ىلع دبعلا ثح ىلع « ةقفشلا يعادب « ام صخش مدقا اذا » . مهنم
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 رداصلا رارقلا اذه نا : « ًلسثم' نكنلف ) مارتحاو ةبن نسح ةمدخلا نع ضارعالاو ةيدوبعلا

 ددع ىندتبنأب يفقي قطلملا ناك «راصتخالابو .اًماد ًادييأت قالس مومو رغناغ» عمج نع

 تابوعصلا نرا امك ؛ ةيئاملا نوحاطلا مادختسا ون رّسفي يندتلا اذه لعلو . دعب ”دح ىلا ديبعلا

 عمو . ًاضيا ةجبتن نود « حجرالا يف « قبت / ندملا يف ىطسولا ةقبطلا ابتبجاو ىلا ةريثكلا

 فيرت يلام غناردوا « فصقم » - ؟ لكشلا

 .ةيواع ةقبط مزاتست ؛لقألا ىلع ءفصقلا ماسقأ ضعب تناك ؛ناكشك - مب و ؟ب ؛لخدملا - ١ب

 انناهربل رفوت ال عئاقولا نأب فارتعالل « انرداصم يف صقاونلا بيس ابر ؟نورطضم نحنف كلذ

 . اهيف هفشتكت ول دون يذلا مماحلا تابثالا

 مل ةيحيسملا ةئايدلا نكلو . ديبعلا ددصب ةمارص ”لقأ اعيرشت عقوتن نا اضيا انقح نم ناك

 مل يتلاو نيينوطنالا دبع يف ةيناسنالا ةفسلفلا اهتدجوأ يتلا ةعزنلا ةيوقت ىلع ٠ ودسي اك « لمعت

 ًارثأتم بنذملا هدبع تومي يذلا ديسلا ةقحالم عنم ددق نيطنطسق ناف . ركذي امدقت زرحت

 . هديدحت رذعتي خيرات يف عبارلا نرقلا يف عمجملا اذه مأتلا . ظلم: !2 عمون اينوغالقاب ةئيدم )0(

 ب اهتيروطاربماو امور - « و



 قح سطسغوا اهب دّيق يتلا طورسشلا سداسلا نرقلا لبق ىغلت ناو « هيلع ةضورفملا ةبوقعلاب
 ١ . قاتعالا

 آلدبت نيملذنملا ديبعلا ريصم لدبتي مل . نيناوقلاو ةمظنالا ةيمهأ اهنود ةيمهأ قالخألل نا مث
 ماوهأ حامجحبك دق ةيسنجلا قالخالا يف روطتلا نا ديب 4قباسلا يف هنأش اقاطم' يقب لب « ًاريبك
 تاعراصم ددع ىندت :نيندملا ديبعلا ريصم ىلع ركذي لدبت كلذك أرطي لو .حجرالا يف ديسلا
 يف عناصملا تيفلأ . ةييشخ تيناوح يف ةيودي ةعانص نوسرامي ديبعلا ضعب ادغو « نيفياسملا
 لامعلا ريصمب انئبني ام سيلو « ةيروطاربمالا عناصملا عومج ىلا تّمغ اهنككلو « ةيقرشلا دباعملا
 ةلماعلا دملا ريفوت يف ةدهاج ةلودلا ىرن نحنف «كلذ ضيقن ىلعو . عناصملا هذه مبمدختست نيذلا
 نوضبني نيذلا « ةرباربلا نم نيموكحلاو ىرسألا ةطساوب « اهمجانملايس الو « ىربكلا ابعيراشم
 «تالئاع» لاوز وهف « حجرن اك « يسيئرلا لدبتلا امأ . ملاح نسحتب لمأ امنود ةقاشلا مهلامعأب
 ذنم أدب ليوط روطت ةياهن ىوس كلذ سيلو . ىربكلا ةيراقعلا كالمالا يف قرف نيلماعلا ديبعلا
 .ةيلاطيالا قطانملا ضعب ريغ يف تدمتعا دق هذهيفيرلا رائتسالا ةقيرط نا حص اذا «ديعب نمز
 ةايح هبشت « ايناج يتوناقلا هماظن انعضو ام اذا « ةيلمعلا يفيرلا دبعلا ةايح ناف كلذ عمو
 . يدق رحلا حالفلا

 . رحلا حالفلا ريصم ىلع أرط يذلا لدبتلا يف « ةيناث ةبج- نم « اهريسفت ةرهاظلا هذهل نآو

 يف الإ مدهاشن ال نحنف . نييندملا نيحداكلا دنع نفقوتن ال

 اذه نم“ موف ؛ باعلألاو ةيناجلا تاعيزوتلا ةيسانمل مصاوعلا
 عيشتلاو دادتحالا يعيرس «نيسحس «نييلطتم «لمعلا نع نيلطاع : مهفرعن ام اولاز ام « ليبقلا
 . نييفيرلا نيحداكلا روطت وه انمه. ام ناف . ةقثلا عزنو

 اذم يف « ةديحولا ةقطنملا يه ايقيرفاو - نوريثك ءارجأ « مدقلا ذنم « مالؤه نيب ناك
 « 08« ممعالنم»ق » مسأ كاذت مهيلع قلطا : مهيلع ءوضلا ضعب اهيف ىقلي يتلا « طبضلاب دبعلا
 رخاوا يف لامشلا وحن نوبجوتي نيذلا لامعلا يأ « « نيلقنتملا نيفاطقلا » قيقدتلاب ينعي يذلا
 مهريصم اما . فاطقلاب مايقلل ةروجأملا مهتامدخ نيضراع ناتسب ىلا ناتسب نم نولقتنيو عببرلا
 نيكالملا راغصو نوبراملا ديبعلا مرزأ دشي امدنعةأرجلا نم ديزمب نوزيمتي وا “ ًاموس دادزيف
 لعفب ةينيدلا تابارطضالا تثدح امدنعو . ينامور وه ام لك ىلع نورثاثلا نريدلبلاو نب رقتفملا
 نيئاتسملا ءالؤل تحنس « ةماع ةروصب ةلودلا اهدناست يتلا ةيمسرلا ةسينكلل نيبطانودلا ةمواقم
 وه ًادسحاو امسا يأرلا وميقتسم مهيلع قلطأف مثاقلا ماظنلا ىلع ضافتنالا ةصرف نيلتكتملا
 صوصل » مهنم اوامجف . « قرطلا عاطق » مما < مرظن يف «ىزاو يذلا « نولقنتملا نوفاطقلا »
 اهيف نوتلحيو ؛ تايرعلا نوفقويو ناكم لك يف فنعلا لامعاو رانلا لاعشأ ىلا نودمعي « رماخم
 ديشانألا مهامعأ لك يف نودشنيو « مادقالا ىلع ريس بره لا ىلع هنومخري يذلا ديسلا لح ديبعلا
 تالواحم ريسفت ىلع نايلغلا اذه دعاسيو .ةقطارهلاب ةصاخلا عمجتلا ةحيص نوحيصيو « ةيطانودلا

 نوفاطقلا ؛ نويفيرلا نوحداكلا

 ا



 ىلع بلغتت ملف « ىنعم ةقفثلل فرعت مل يتلا « عمقلا لامعا اما . ايقيرفا يف ةرركتملا باصتغالا

 . سماخلا نرقلا نم لوالا فصنلا يف الإ نايلغلا اذه

 « ةقرفتملا ةحلسملا ةيصوصللاف . ايقيرفا يف ةروصحم تابارطضالا هذه تناك

 اهتأطو نا لبال « ةروطخلا نم عباطلا اذه دترت / © ىرخالا قطانملا يف

 لعلو . ةيديلقتلا اهاكشأ يف هلقأ - الحم لحبس ام كلذ دعب ىرتس  اهسفن رصم يف تفخ دق

 ًابيرقت ناكم لك يفف : ىرخالا قتطانملا يف ردان ءيش روجأملا يفيرلا لمعلا نا كلذ يف ببسلا

 رارحالا نيكحالملا راغص نم « ينافقلا نرقلا رخاوا يف « ةماع ةروصب « نيحالفلا ةقبط تفلأت
 . رامالا نم ةصح هروجأ نوضاقتي نيعرازم نم يأ « ءاكرشش نيحالف نمو

 طبر دق «رختآ انيح هتبراحو ًانيح ةلودلا هتعجش يذلا «ةيناثلا ةيروطاربمالا روطت نا ريغ

 يلاثلاب لامو:# يوقلا راهن صلصال نيغضلا د"الملا ةيرح نئتستت تقول ف دحو رالاب مالفلا
 نحلا دقعلا نع - مسالا ءانثتساب  فالتعخالا لك فلتخمي ىذلا ةيعارزلا ةكراشملا ماظن ممعت ىلا

 لواحنلو . كلملا بحاصو كيرلا حالفلا نيب « ىلوالا ةيروطاربمالا دبع يف « ىغلملاو ًايرظن
 نكحلو . عيرسلا زجوملا انضرع يف محتل ةفص ءافشا نود ماظنلا اذه نع ةركف ءاطعا انه

 ةدقعم لئاسم ىلا قرطتلاب « ةيلمعو ةيرظن ةدئاف نم كلذ يف ام ىلع « ريكفتلا انل زوجي له
 عضولل اقافو لوحتي يذلاو نيناوقلا هتوقب قوفي يذلا يعرشلا روطتلا اذه اهريثي ةكئاشو

 ؟ ةيروطاربمالا اهنم فلأتت يتلا قطانملا يف ناكسلا ةفاثكو يغارزلا
 . ندملا ناكس ماظن عضو ىلا يدؤت يتلا كلتل ةلثامم « ناكم لك يف « ةبوعصلا تناك لصالا يف

 دي ىلا ضرالا راغتساب دبعي نا بحي « ةلودلل بولطملا عمجو ةعامجلل ءاذغلا نيمأت ليبس يفف
 « ةبصحللا ةدبجلا يضارالا راثتسا ىلع اورصتقا دق مهنا ابو . عاطتسملا دبج « ةرقتسم ةلماع
 تراس كلذل . ًادرطم ًادايدزا ةرئابلا تاحاسملا تدادزا دقف « ةلماعلا دبلا ىلا راقتفالا ببسب

 ىلا ةرباربلا ضعب تلخدأ مث . ابمف ةماقالا ناك يأل زيحي يذلا سونايرده ميرشت ىلع ةلودلا

 نكلو . ةلباقتملا ىوقلا ةيسن بسحي انبلو ةدش توافتت تابجاو تضرفو ةيروطاربمالا

 . ةيرسق ةلماعم مهسفنأ اهاياعر ةلماعم ىلا ترطضاف « ةبفاك ريغ تناك ريبادتلا هذه

 ىلا تضفأف . ىلوالا ةجردلا يف ةماعلا كالمالا ريخ ىلا ةلماعملا هذه فدبت نا يعيبطلا نم
 « فارتعالا ىلا « يلمع « رمالا ىبتناو « انابحا ةمئاد وا « ىدملا ةليوط ةيريجأت تاقافتا دقع

 هذه تدمتعا مث . مئاد ىح ءاطعال يفككت ةنس نيثالث مودت ةماقا نأب_« كلذب نوناق نس لبق

 بجاو ايس الو « ةيروطاربمالا كالمالا تاعيزوت هرسفت قالزناب « نيكالملا رابك ةحلصمل ريبادتلا
 بسحي خيرات توافتت ةمظنألا نم ةلسلس كاذنيح تردصف . ةيريمألا بلاطملا ذيفنت يف نيكالملا
 ىتحو ضرالاب كيرشلا حالفلا طبرتو « كالمالا يف ةماقالا ءدب بسحي ةينوناق ةهأو « قطانملا

 ال هنككلو . ابعرزي يتلا ضرالا نع هلصف نود لوحي رخنآآ ماظن ةمظنالا هذه لباقو . ك"”الملب
 هتقفاوع. وا شيجلا يف ةمدخلا لجأل الإ ابنع داعتبالا هؤانبا عيطتسي ال اك « اهترداغم عيطتسي
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 فنرذا نودب هعبب هيلع رظحي هناف « ضرالا هذه جراخ صاخ كلم ءانتقا هل زاج اذاو . ديسلا
 عضو طسوتي هعضو نا لوقلا اننككمي اذكهو . هيلع قوقحلا ضعب هل نوكي دق يذلا ديسلا

 .سماخلا نرقلا لثاوا يف ىرخالا ةمظنالا ضعبكلاذه تلاز ام لجا .دبعلا عضوو رحلا لجرلا
 قباسلا يف يعارزلا كراشملا ناك . ةيعارزلا ةكراشملا ماظن يف راهصنالا ىلا اهلك لبق اهنكلو

 . ًاضيا ةينوناقلا هترطيسل نآلا عضخف <« طقف ةيداصتقالا كالملا ةرطبسل اعضاخ

 دق هنم اهبفقوم نكلو « ةيديلقتلا كالمالاب هقلعت ردقب روطتلا اذه ةلودلا تمجش

 دفق ءالؤه نا ىلا كلذ درب الو . رارحالا نيحالفلا لوانتي ناك نيح فلتخا
 اهبلاطم ةمواقم ىلع ممصت هقفارب كاذنآ لصح دق روطتلا نا تظحال دق اهنا ىلا لب «اهوقياض

 نم ًابره « م ا حالقلا ىعسي , تاذلاب ةيريمالا

 ًارييك ًاكالم نكلو « هضرا نع هل ىلختنف « ةايجلا تابلاطم نمو ةرشابم بئارضلا مف
 زايتمالا اذه نكلو . اهراثتسا يف رمتسيو اهمف ىقببف . ًايلعف هنم اهعازتناب ركفي مل ًادحاو

 . ًاتايحا كلذ نم رثكأ ىلاو يعارزلا كراشملاب هليثت ىلا عقاولا يف لبمت ةفلتخ تابجاو مزاتسي

 . تاطلسلا ماماو ءاضقلا ماما ةيامح ىلع « ةلباقملاب  هلعم نم لصحبف

 « لوؤسم يأل قوريل ريبك كالم مهيمحي نيعرازم ىلا اذه رارحألا لاجرلا لاقتنا نكي مل
 ضعب لواح كلذل . ةوق مظعا قيرف عم لماعتلا مهيلع حبصأ نيذلا ةلودلل الو نيلثمملل ال
 هيلع مدقا ام ريسفت انب ردجي « ودبي اك « ساسالا اذه ىلعو . روطتلا اذه ةمواقم ةرطابالا

 رمأ هبلا لكو يذلا « بعشلا ةماع نع مفادملا » ةفيظو ةنيدم لك يف ثدحا نيح سوناينيقتلاف
 نكلو « ةيوقلا تاياملا ىلا ءوجللا نع مهفرص ةيغب « ةيابجلا لقح يف ايس ال < نيكاسملا فاصنا
 يماحم » ةفيظو نع ةيابنلا يف زيمتت مف « ىلوالا اهتياغ نع تفرح ا نا تثيلام ةفيظولا هذه

 ضرفت «ةياجلا عنمب نيناوق ةدع كلذك تردصو . بعشلا ةماع رمأل متهيل ناك ام يذلا « ةنيدملا
 ىوقأ ةكرحلا نكلو . ٠+" ةئسلا ىلا اهوا دوعي « ءاوسلا ىلع نيكالملاو نيحالفلا ىلع تابوقعلا
 ةيروطاربمالا أجلتس . اهراركتو اهددع يف اهاودج مدع ىلع ليلدلا دجن يتلا نيناوقلا نم
 ذِنم اهبنع تفزع دقف « ةفيعضلا « ةيبرغلا ةيروطاربمالا اما « كلذ دعب ًاليوط ًانمز اهملا ةبقرشلا
 . سماخلا نرقلا لئاوا

 دبع ذنم « ةلودلا نإف . هسفن كالملا دض ءاج هنأ يأ « ةطلاغملا ىلا انامحأ روطتلا ىضفأ
 ًانايحأ تيجوأو تعّجُش دق « ةيرقلا يف ةيعامللا ةيريمألا ةيلوؤسملا ديدحت ةبغب « ركبم
 ىلع ًازابتما ةعاملا تحنم اهنكلو « ةيندملا تاعاجلا رارغ ىلع « ةيفيرلا تاعاججلا ءاشنا
 < قرششلا يف امس ال « ىقتطانملا ضعب يف مهريغو رارحألا نوحالفلا ذضأف . ائاضعأ تاكلتم
 هذه نكلو . دحاو ك"الم ىلا ةيرقلا كالمأ ةفاك تداع ولو ىتح « ةيرقلا ساسأ ىلع نوعمجتي
 نم ابهيمحي نمع انايحأ تئحي دق « ةلؤدلا نم اهيمحي يعامج دبس نع تثحي يتلا « تاعاجلا
 هسفن ىأر دق سوبنابيل ناف اذككهو . ائابعا فيقخت هيلع ضرفت نأ ىلا ةفداه « هسفن كالملا

 ةيامملا
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 ثداوحلا هذه لثم نأب داقتعالا ىلا لسنف نحن امأ . تاذلاب هيحالف يمحي دئاق مامأ هجول ابجو
 عنم ىلا تعسف اهدّدهب رطخلاب ترعش ةلودلا نكلو . اق قس هايوقأ ةاملا توكحي نيس ةردآ تناك

 اهنكلو « ىرخألا ةياملا عنم ىلا هيف تعس يذلا هسفن تقولا يف ةيعاملا ةياملا نم عونلا اذه

 . نيتلواحلا يف تلشف

 ةلوقنملاو « ةيراقعلا ةورثلاو ةوقلا يف مظعلا دياذتلا كاردا انل حبتي كلذ لك
 انريشأو انل قيس دقو . عبارلا نرقلا يف نوكالملا اهنم دافتسا نيتللا « انايحا

 نع ةميرغ حبصت كالمالاف : يرادالا لقحلا يف اهب نوعادي وا اهيلع نولصحي ىتلا قوقحلا ىلا

 . ابيرقت هاوه ىلع اهبف فرصتي اهدمسو « اهيضارأ يف يه دتمت يتلا ةئيدملا '
 هيدل ترفوت دقو .هكالمال راؤتسا لضفأ «هنامربق فارشا وأ هفارشاب «نمؤي نال الإ ميال

 الالغتسا « يطايتحالا 1 لالغتسا نع ىلختي ال وبف . ةياغلا هذه غوابل ةديازتم تاليبست لئذنم

 عسقت يطايتحالا اذه ةحاسم نا ةماع ةروصب ودي لب ال . لماكلا هلوصحم هبلا دوعي رشات

 ًاديبع « هفصقم نم ةبرقم ىلع « هدبعت نم ةفلك لقا ةقيرط هتعارز يف دمتعي هنكلو . دارطاب
 هديبع لماعيف . ةرمثسم ةبقارم ملمع يقارب ليحتسي هنال « رمثم لمعب نوموقي ال ىلاسك
 ىلع ضرفي « ةلباقملابو . اهتعارز رمأ مهيلا لكي ضارا يف مهنكسيو نييعارزلا ءاكرشلا ةلماعم
 . هّيطابتحا رائتسا هل حبتت ةفلتخم ريخست لامعا « هديبع وأ هئاكرسشو « هيعرازم وأ هييمه ةفاك
 يف ةعساولا كالمالا مايق اهدجوأ يتلا ةيداصتقالا ةلأسملا تلح' دمالا ليوط روطت دعب « اذكهو
 اهرمثتسي ةلقتسم ضرا عطق « ةبج نه : اداريا راثتسالا قرط لضفا ةلأسم اهب ينعا « ايلاطيا
 ديسلا هرمثتسي يطابتحا « ةيناث ةبج نمو « رامالا نم صصح ءاقل مديس فارشاب عابتالا
 لاوط « ةنورملا ضعبب « لحلا اذه دمتعيسو . ةيصحشلا هعابتا تامدخ لضفب ةرشابم

 . ةديدع ليرورق

 ةفلتخم ةمظنا ىلع يوطنت دق اهنال بجاو رما « لاجملا اذه يف « « خابتا » ةلك مادختسا نا
 « يفيرلا دبعلا ريصم نا . نيرخآ لاجر صخش ىلع ةطلس لاجرلا دحا يلوت اهنا اهنيب عمجي
 نم دجا هعنمي ال ةلئاع عم هدحو شيعي خيراتلا كاذ ذنم ديعلاف :نسحتلا وحن رئاس «مقاولا
 ضيقن ىلعو , هقتعي نا نم دعبا « كلذ عم « نرناقلا نككلو . اهتلاعاب هدحو دبعتي هنال اهسيسأت

 مملعج يذلا ماظنلا اودقف دق مهناف “ ركذي ًايلمع ًالدبت نيرخآلا عضو لدبتي مل اذا « كلذ

 حبصأ يذلا كالمل ةينوناقلا 0 دق مهناذا : : ةلماكلا مهتيرحم :وعتمتي

 ثادحا لعفب هقيرط درا اف سنا لل دل يان ها لقال 2 م عل هلم
 يف دطؤتو لصأت دق « عبارلا نرقلا رخاوا ذنم « يدبسلا ماظنلا نكلو . ىرخا تاريثأتو

 . ةيروطاربمالا يضارأآلا

 . مهفصاقم يف ءاينغالا ةامح هالعا انفصو .فايرألا يف ةيعاّتجالا ةداضملا تخسر دقف اذكهو

 نرا نع نيفلؤملا ةفاك عفرت دقو « ةريقح راثآ ىوس انل كرتت رتت ملف ةعيضولا نيحالفلا لزانم اما

 عابتالاو دايسالا

 ني



 يموي لمع يف ضرألا ىلا ًادبا ةمناج اهروصت بعصلا نم سيل.هنكلو . مهتايح نع اودكتي
 نكلو . ىرخا تاياغل دجوأ دق ماظنلاف : الك مث الك ” ىرت اب ايدام ءادعس مه لبف . رركتم
 .نييقيرفالا نيفاطقلا وذح اوذحي مل مهنا ذا «ةروثلا ىلع مبلمحت نانم فخأ «حجرألا يف « مهمالآ
 نيح نكلو . ةرباربلا ءيجم اونّت دق مهضعب نا « م”+م ةنسلا يف « سوبتسيميث ركذ دقل لجأ
 مهنم نو ريثكص ناكو « ايقارت يف مجانملا لامع ىوس ةصرفلا زهتني مل « “اال ةنسلا يف ءالؤه ءاج
 ظ ةعاسلا تقد امدنع « نييفيرلا نيحداكلا ءالؤه لعلو . مهدايسا ىلع اوروثي يك « ةرباربلا نم

 دوعي نل ةرباربلا ءيجم نا صاخ عونب اورعش مهلعلو . مبسؤب نم مغرلا ىلع نامور مهناب اورعش
 ردجت ام نكلو . يعاتجا حالصا لقاب مايقلل اومتهي مل ةازغلا ءالؤه ناو ايس ال « ةدئافب مهبلع

 نع مهريغو نيحالفلاو اهاياعر نيب ثحبلا رمأ اهسفن ىلع ذدخأت مف ةلودلا نا وه ًاضيا هيلا ةراشالا
 ةمزأ ركذتت ثلاز ام « كلذ يف « ابلعلو : لضفا ًاعافد اهسفن نع عافدلا اهل نوحمتي دونج
 . ةريقفلا تاقبطلاب ةناعتسالا اهل اهضرعت دق يتلا راطخالا ىشختو ثلاثلا نرقلا

 وبف . لوالا زيمت نم مغرلا ىلع ةريثك طباور ياماعلا عمتجلاو يسنكلا عمتجما نيب تماق

 . هلاها زوجي الو مظنتلا روط يف كاذنآ

 يف تدجو دق « نيطنطسق رّصنت ذنم « ةديدجلا ةدبقعلا نا يف بيير نم سيل
 «يموكحلا فطعلا ىدأ دقف .اهعابتأ ددع عيسوتلناوعم ريخةيسايسلاةطلسلا

 اذهو راصتنالا اذه ةينارصنلا رظتنت م اذاو .اهراصتنا ةعاس بيرقت ىلا هلقأ «ةيروطاربمالا يف
 ضعب تلاّساو « جراخلا يف ىتح « انايحا ظحلا اهفلاح دقف « دودحلا ىطختت يتح فطعلا

 . اهتاحاحن اهل لبس يذلا ءيشثلا < كولملا

 دعيو ,تارفلا فطعنم ءارو « انيورسوا » كلم ةينارصتلا قنتعا «يناثلا نرقلا رخاوأ ذنم
 يف اما . مهكوام ىطخ ىلع كلانهو انه اياعرلا راسف . هرودب اينيمرا كلم اهقنتعا نرق رورم
 ساقفقلا يف اهضعب مت دقف :ةليلق تاءادتها ىوس نيرسثبملا دي ىلع ثدحت ملف «أقرمش ةيئانلا قطانملا
 < نيرهنلا نيب ام دالب يف ايس ال « ىودج نود نويناساسلا ماقو ؛ ىطسولا اسآ يف ىتحو
 اما . امور نيبو مهنيب ثماق تلا بورحلا لالخ < مبارلا ثرقلا طساوا يف ةفيثع تادابطضاب
 اهوفطتخا ةمحبسم ةكلم نمزلا نم ةرتف مهنوؤش تلوت دقف « كلذ ضيقن ىلع « نويليغامسالا

 اولاّتساو نيمحسسملا نيرفاسملا ضعب دنهلا غلب نيطنطسق دبع يفو . ةيروطاربمالا اياعر نيب نم
 دصقو ىصقالا قرشلا نم نيرشثبملا ءالؤه دحا داع دقو . مهسيئر لتق نم مغرلا ىلع عابتالا ضعب
 « كلملا ريصنو ؛ للا يلاعأ دنع « موسكأ » ةكلمب ىلا رمحألا رحبلا قيرط نع رفاس مث رصم
 ىلا ةينارصنلا تلخدو . افقسأ يردنكسالا سويسانثا هماس نا دعب ةشيحلا ةسينك سسأ مث
 ءالؤه لقت نعو طوقلا دنع اليفلوا رود نع انماكتو قبس دقف ايوروا يف اما , اهسفن نمسلا

 تاءادتهالا دايدزا

 هلل



 , سفولك ىتح اهتينثو ىلع تظفاح دق ةحئنرفلا ةيرثكأ نا ريغ : نينامرجلا ىلا ةيرآلا ةقطرخلا

 ترصنتو يريسك والا سونامرج سيدقلا دي ىلع نويناطيربلا رّصنت «سماخلا نرقلا يف « ًاريخاو
 دق نامسالا ناذه ناك اذا الإ - سريد“الابو سويقيرطب سيدقلا دي ىلع ادنالتوكس دعب ادنلربا
 . هسفن « نييدنالتوكسلا فقسا » وه دحاو صخش ىلع اقلطأ

 ًاعيجشت تعّجش يتلا ةيروطاربمالا ةموكحلا ديأب ةيجراخلا تالاسرلا هذه نم ريثك يظح

 ,ةيروطاربمالا لخاد يف تالاسرلا طاشن « يمويلا يرادالا اهلمعو اهنيناوقب « سمتسم همش اصاخ
 لوا ىتح طاشنلا اذه نع ةديعب تيقب دق « اهنم ةببرغلا امس ال « فايرالا ناف « كلذ عمو
 ىلع مث « يبعشلا ديعصلا ىلع « تذختا نا حالفلا يأ صمئمرسسو ةلاك تثبل امو . سماخلا نرقلا
 ردصم لازي الو . موزم» ةماك يف هيلع ةيوطنم تلاز ام يذلا « ينثولا » ىنعم ©« يمسرلا ديعصلا

 حالفلا ةمواقم وه « مجرن اي « كلذل ريسفت طسبأ نكلو ؛ةريثك تالداجم عوضوم لوحتلا اذه

 « نامزلا يف « تناك ةيبرغلا فايرالا ناف « رمآلا نم نكي اههو . ةيديلقتلا هتادابع نع ىلختلل
 يح الاخ الإ قرع انمتلف راثقالا اف روظت اهأآ , مسنلا ةنايدلا هيف ترشتنا:ام رخل
 « هيتاوب فقسأ ةدعاسمب « قباسلا طباضلا اذه سسأ . مماح دجب لمعي سونيترام سيدقلا ماق

 ناكف .ًضيا هيتومرام ريد « سامع ةنسلا يف «سسأف روتةئيدم ىلع افتسأ مس مث « هيجوغيل ريد
 .سسؤملا ىطخ ىلع اوراس ظاعتو اهنم جرخو اهيفىبرت تالاسرال نييقيقح نيتبنم ناريدلا ناذه
 لضفب « ايلاغ لوسر » ب ةديدع نورق ةليط رهتشاف . 0 ةنسلا يف الإ ريخالا اذه تمي لو

 هل اهعضو يتلا ةمجرتلاو هب هذيمالت قلعتو اهحرتجا يتلا تازجعملاو ةرمتسملا هتالوجو هفشقت
 مو . رخآآ ناكم لك يف مت دق « ةعرس وا ةرهش توافتي « آلثام المع نكلو .سورئواس سيبلوس

 . ةيروطاربمالا لخاد ةتتشنملا طاقنلا ضعبب الإ « سماخلا نرقلا لئاوا يف ةننثولا ظفتحت

 ”بسك « ًالاجا ةبعوط ةروصي « اذه سوفنلا بسك قفار دقل

 دسشت : اممظع ًاديازت ديازتي قافنألا ذخا دقق . ةينمرلا تاكلتمملا

 تادعاسمو «ةيداملا سوريلكالا ةايحو «ةدابعلا تاقفنو «نفادملاب ةيانعلاو «اهب ةيانعلاو « ةبنبألا
 ةنسلا يفو . دارفالاو ةلودلا نم « ًاضيا ةبج لك نم رمبنت تذخا تايطعالا نكلو . نيزوعملا

 . ( فاقوالا ) تايصولا ةطساوب تابهلا لبقت يف ينوناقلا اهقحم ةسينكلا نيطنطسق فرتعا 0١”

 فشقتلا هالمأ شهدم ءاخس نع اوئهرببل توملا ةعاس 4 نابحالا بلاغ يف « نونمؤملا رظتني لو

 « فلس نم رثكأ اهجوزو ايناليم ةسيدقلا قبس دقف : ملاعلا اذ ه تاريخ دهزلا ىلع ممصتلاو
 نا ريغ . اينابك يف هسأر طقسم « الون فقسا حيصأ يذلا يلونلا نيلوب وا الثم سومخاموب خيشلا '

 ةبيرملا طغضلا بوربض ضعب نم ظاتغا نا ثبل ام « سوبعلا ماحلا كلذ « لوالا سوناينيتتلاف
 دق يتلا ةيفقولا تابهلا ىغلأو < لمارالاو سناوالا ىدل مهيعاسم ةئبكلا ىلع رظحف : ةيعفنلاو

 سيلو ؛ ةيفقولا لاجرلا تابه نعو نهتايطعا نع « ودبي ام ىلع « ىضغأ هنكلو . مهل اهنمدقي
 . مهسوفن صالخ ىلع ًاصرح ءاسنلا نود ءالؤه

 ةيداصتقالا ةسينكلا ةوق
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 «ءارقفلا دنع ةورثلا ىلع اهكح ردصت ملو .ةورثلا نم مظع بناج ىلع ةسينككلا تتاب اذكهو

 اهفقوم نع ذشي ملو . اهنم ريخ رقفلا نا « لتبتلاو جاوزلا ددصب لوقت تناك اك « لقت م لب ال
 عمتجلا عم اهقافتا ىضفأف : تاكلتمملا ةيكارتشا تحدتما اهل نأ ال ةدودعم تاوصا ىوس اذه

 . تابملا ضعي ةدحس فيفخت ىلا « لتبتلاو ةيركسعلا ةمدخلا ددصب ىرج ام رارغ ىلع « ىناماعلا

 تطعأ دقو . لخيو ةينانأب اهب عتمتلا بنجتبو ةورثلا مج يف روجلا بنجتب تصوأ دق اهنكلو

 ةبيبرتو لمارألل ءىجالملاو ةزجعلل يوآملا دييشتو تاناسحالا عسيزوتب ددصلا اذه يف لثملا
 « ةيذغتلا » عورشم نا ذا : ةيدج ةيمهأ اموي هرعت مل "رب لمع اهقتاع ىلع ةلودلا تقلأف . ماتيالا
 ميدقلا ملاعلل ةينارصنلا تمدقو . ىرخأ ةياغ فدبتسي ناك سونايارت دبع يف ققحت يذلا هسفن

 نم اكش عمتجم يف ةعقاو ةقيقح ةسينكلا هنم تلعجف « ةلعافلا ىؤقتلا موبفم وه أديدج اموبفم
 « ةقطارملا نود « ةينيطنطسقلا يمحبسم بهذلا مف انحري سيدقلا رادق دقو :,ةريثك حورج

 . تادعاسملا ةسينكلا مهل يدؤت نمم يأ « ءارقفلا نم مهغصن ناك ٠٠٠ ٠٠١ ب

 « اعايتبا ةسينكلا مبعتبت م لجأ . ديبعلا تمض دققف . لاكشالا ةعونتم ةورثلا هذه تناك

 دق يبف . اهفنك يف نودلري نم وأ مهدايسا نم مهيلع لصحت نم قاتعا يف ةكسمم تناك اهنكلو
 دقو ؛ اهدوجو مهبضغا نيذلا كئلوا ىلع لب « ماظنك قرلا ىلعال « انيأر اك « اهكح تردصا
 يدوبيلادبعلا ريرحت تبجوأ يتلا «ةيوسوملا ةعيرشلان |ىلع ليلدلا جدقت سوئيطسغوا سيدقلا لواح
 تكلتماو . نييحبسملا ىلع اهقيبطت نكمي ال « دح دعباك هتيدوبع نم ةعباسلا ةئسلا لوا يف
 « ةيروطاربمالا يف يراقع كالم مها تحبصا نا تبل امو : اضيا يمارألا نم ًاريثك ةسينكلا
 . ةلودلا وحن تابجاولا ةلضعم قلخن دق تاكلتمملا هذه دوجو نا ريغ . ةلودلاو روطاربمالا دعب

 يتلا ةماعلا تابجومال ةيسنكلا كالمالا تعضخا « ةلودلا فعضت نا لوقعملا ريغ نم ناك اماف

 وهو « ةسينكلا نع عفادملا » ندملا نم ريثك يف زرب دقو . اهسفن ةيروطاربمالا كالمالا تلوانت

 قئالع يف عافدلاو ةروشملا ىلوتي يذلا « « ةئيدملا نع مفادملا » و « سلجملا نع عفادملل » لئامم

 ةسبيرضلا نم ءافعالا ةلودلا تضفرو . شيجلل نيدنجلا ةسيئكلا تمدقو . ةرادالاب ةسينكلا

 : زجحلا اذه لثم عوضوم تاكلتمملا نوكتت نيح تاعاملا ةحلصمل زجحلا نم ىتحو ةيصخشلا

 ثراوكلا نم ًافوخ قراوزلا دحا لومم ةبه نع هتسينك مساب سوئيطسغوا سيدقلا ىلخت دقف
 يذلا ريخستلا نم ءافعالاب ةلودلا تفتكاو . اهتيلوؤسم لمحت يف كارتشالا هيلع بترتي دق يتلا
 . هنم اودافا نا سوريلكالاو فارشالل قيس

 . ةسئابجلا نيناوقلاو ربلا ةنزاوم دوجوب الا انرداصم يف يداصتقالا ةسينكلا رود ربظي ال

 يناملعلا عمتجلا يف ىثإ نود قبت مل ةوقلا هذه نا ذا «كلذ نم رثكا هنع ملعن الا ةقبقحلا يف انفسؤيو
 يف « ردقن اك « كالمألا هذه ةرادا ءوس مهسي مل اذا امس لؤاستلا انل زوجي هنا ديب . حجرن اك
 يداعو يعسط وه ام ىلا تمضنا دق هجئانن نا بلغيو . ًاضئاف موي نكي مل ماع جاتنا يندت
 دارفا ددع ديازت لعفب © لصح يذلا عاطتقالا هب ينعأ م ًايددع هديدحت دحأ عيطتسي نأ نود

 تاقاطلا عومج نم - اهيفظوم ددع ةلودلا ةرادا هيف تعفر يذلا هسفنتقولا يف - «سوريلكالا
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 . ًاضيا اضئاف طق نكي م عومم وهو « ةيروطارسمالا يف ةدوجوملا ةجتنملا ةيرشبلا

 «ةيريتلوفلا هب تعلط يأر ىلا دوعي نم ربظمب انربظت دق يتلا «ةظحالملا هذه نا

 ًادج. ةيعيبط ةروصب يدؤت « ةدافا ابا نيدبتسملا نيلوؤسملا ضعب هنم دافأو

 : ماعلا طاشنلا نع امات ًاداعبا نينمؤملا ضعب تدعبا يتلا ةينيدلا ةابحلا رهاظم ضعب ثحب ىلا

 . بهرتلاو كسنتلا

 احاجن ةيادبلا يف افرعو٠ عبارلا نرقلا لئاواو ثلاثلا نرقلا رخاوا يف رصم يف امهالك ربظ

 ىرن الا ليحتسي هنا ديب . امهراشتنا بابساو املوصا ليلحت لبسلا نم سيل . ىرشلا يف اميظع

 « ابهبف ثفشتكا نا ةينارصنلل قس دقو : قطانملا هذه يف ةخسار ةيفوص ةرارحل ةجيتن امهسف

 ثلاثلا نرقلا يف نرملا نم تجرخ نيح « اهريظن لق ةيتاؤم راشتنا ةئيب < فايرآلا ناكس ىدل
 فشنقتلاو ةيفوصلا نا ريغ .ةفقثملا بخنلا نع ةبيرغلا ةيدلبلا مالكلا بيلاسا اهظعو يف تدمتعاو

 ضعب نا حجرن نحنف . ندملا يف نوينانوملا نوسسلكلا شاع دقف : لزأملا ةرداغم نامحوتس ال

 ديزمب تمستا ول « اهنأش نم ناك لقحلا 'اذه يف مهقباستب« ناميالا وعراصم ه اهققح ىتلا لامعالا
 ىندا نم تقلطنا يتلا“ةكرحلاهذهنا يبف ةقبقحلا اما .ةعورلا نم ديرمب مستت نا « ةبوعصلا نم

 ىلع اهضرف يتلا ةيشمزلاو ةيمسرلا تايوستلا ىلع جاجتحا ةباثم تناك « ةيعاتجالا تاقبطلا

 ىلع ةعرسب قلطا يذلا « نيرافلا » مسا نم زرتحن نا مث نم بحبف . امه راصتنا ةسينكلا

 « حسسملا لبق ثلاثلا نرقلا ذنم « رصم يف اولواح نيذلا نيبراحلا كئلواب مهلثمي وهف : نيدرفنملا
 ةيدرفلا ةروثلا ةركف نا ديب . يداعلا عمتجلا نع داعتبالاب ةبرادالا تاراستقالا نم صلختلا

 ةميقلا كلت طسوتملا لجرلا هيلع قلعي ام لكب ةيحضتلا يف ىلجتت يهو « اهسفن ةببلسلاو
 يذلا اهنامياب الا ىرخالا تاجاجتحالا نع فلتخت مل يتلا تاجاجتتحالا هذهب تحوأ دق « ىمظعلا

 نم قثبنت يتلا ةفطاعلا٠ « ناميألاو سأبلا نيب « ددصلا اذهب « يه امو .ًارهاب اناهرب هنع تطعا

 روطتلا يف اما « سألا لحب نامألا لحي ةبسن ةيابو ؟ ىرخالا دناست ىتلا ةفطاعلا وأ ىرخالا

 لك نا يلاثلاب حضتيف * لثملا ةوق لضفب « تاذلاب هرارق ساسا يف اماو « صخش لكل يلخادلا
 مهتيجول وكيس حاضيال اومتهي م لاجرلا ءالؤه نا ًاضيا حضتي اك « ةصاخ ةلأسم لكشت ةلاح

 . نييما اوناك « سوينوطنا سيدقلا نم ءادتبا « مهنم نيريثك نا ذا : ةعلاطلا لامجالل ةيدرفلا

 بونجلا ىلا ءارحصلا « 77٠١ ةنسلا يلاوح « دصق يذلا سوينوطنا سيدقلا لشملا ىطعأ

 لابقا همنرأ مث . ناطيشلا براحت امواقم ةالصو نامرح ةايح شاع ثيح اتلدلا نم يقرشلا

 هتك ردا امدنعو . ةئداه ةولخ نع ًاثحي رمحالا رحبلا وحن داعتبالا ىلع نيمجعملا نم هب نيدتقملا

 هتطعأ دق هاوقتو هتازجعم ثناك « عبارلا نرقلا طساوا يف « ةئاملا نس زواحت نا دعب « ةئنملا

 سوسانثا سيدقلا هتمجرت بتك دقو ؛ مبسفنا هدالواو نيطئطسق اهب هل فرتعاو اهمرتحا ةسادق

 ةيروطاربمالا ءانأ عسمج يف ترشتناف « ةيرآلا دض داحلا هعارص ىف هدّيا دق وه ناك يذلا

 راوج يف اما < كاسنلاب تلهأ دق « هتافو لبق ذنم « ءارحصلا نكلو . فغشد لكلا اهأرقو

 بهرتلاو كسنتلا

 و



 ةادع « نيطنطسق ةافو لبق ىتح « اببف ناكف . ايرتين يداو يف لبنلا يبرق اماو « سوينوطنا

 نيرابتم « ةريغص لالق يف نوشيعيو «ةيهلإلا ةمدخلل دحالا موي الإ نوعمتحي ال كاسنلا نم فال

 « هيمدق ىلع ابصتنم يلايللا يضقي ناك يذلا « آلثم سويراكم ناف : ةعئارلا ةيفشقتلا لامعالا يف

 . اخوبطم ءاذغ لكأي نا نود تاونس عبس يقبو « اهوي نيعبرا ةليظ هبنيع لفقي م

 الإ نوعضخي ال « نيدرفتم » صاخشا يأ « ىنعم نم ةماكلا يف ام لكب انابهر ءالؤه ناك

 ةيزه لسق « سويموخاب سيدقلا وه رخآ يرصم سسأ دقو .مهتايح كلسم يف يصخشلا ماهلالل

 ىلا كلذو «© طبضلاب « ةكرتشملا ةابحلا » وه ايب « ريدلا » مسا أطخ هيلع قلطأ ام « سويشيسيل
 مث . لجر 7٠٠٠١ نم رثكأ تض نا ةسسؤملا هذه تثبل امو . ايلعلا رصم يف هسط نم برغلا

 تايعمج مست كانه ناك «س+ ةنسلا يف سومموخاب ةافو دنعف :ةفلتخم ءاحنأ يف عورف ال تمسأت

 انينثتسا ام اذا «تايعجلا هذهل سسؤملا هعضو يذلا بوتكملا ماظنلا اما .ءاسنلل ناتنثاو لاجرلل

 ديدجلا دهعلا رابظتساب مازلا : ًادج امراص نكي ملف « نيسنجلا نيب لصفلاو دارفنالا يدنب هنم

 « اهسفن رصم يف « ىرخأ ةمظنأ نككلو . برششملاو لكألا يف ةيرحو « لامعالا ضعبب مايقلاو
 . ةمارص دشا تناك

 ًاضيا انه ناكف . ىلوالا ةجردلا يف ايسآ يفو « ناكم لك يف ةيوقتلا تاسرام لا هذهب يدنقا

 سيدقلا ىلع قوفتي م مهنم ًادحاو نكلو . ةيوقتلا مهتاراكتباو مهدلجتب ةشهدلا اوراثأ داهز

 ةتاما يف لادتعالا هيلا بلط ثيح ةريدالا دحا 2« سماخلا نرقلا لئاوا يف « كرت يذلا ناعمس

 يلتعبل الإ هنع لزني مل < ةيكاطنا نم ةبرقم ىلع « ينبم دوماع ىلع مقي نا ىأتراو « هسفن

 ةريفغ دادعأب ةبتآلا ريهاملا تاقياضم بنجت كلذب لمآ « اعافترا ةرم لك دادزت ىرخا ديماوع

 نع ًارتم ١8 ىلا راتما. ةثالث نم « ةنس “و لالخ « عفترا اذكمو : هب لمأتلاو هبلا علطتلا ةيغب
 « راجشالا اولتعا نيذلا « نويرجشلا » ماق اك 6 نورخلآ « نويدوماع » هب ىدتقاو . ضرالا

 سيدقلا هعضو يذلا نوناقلا ناف ةريدالا يف اما .خلا «رانآلا رعق يف اوماقا نيذلا « نريرتبلا » و

 نييئرلا ةطلسل ةيعملا هيف عضخأ دقو : حاجن ربكأ فرع يذلا وه م”+اب ةئسلا يلاوح سوبلبساب

 اذهلقتنا مث . يعارزلا لمعلا امس ال « لمعلاو ةءارقلاو ةدابعلا نيب نابهرلا تاقوا مسقو ةقلطملا
 . يفالسلاو ينانويلا ملاعلا ةريدا يف هب ًالومعم لازي ال ثيح ناقلبلا ىلا توناقلا

 ايناليم ةسيدقلاو 4 محل تيد يف سومينوريا سيدقلا لاثما نم « برغلا ءابقتا ضعب سسأو

 ةايحلا اهيف. تربظ «عسبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يفو .نيطسلف يف ةريدالا نم اددع « ةميدقلا
 نبدلا لاجر داعتباو «ًالوأ سوريلكالل ةكرتشملا ةامحلا مظنت اهنم ةياغلا ثناكو « ًاضيا ةيكسنلا

 حضتي اك ةيكسنلا ةامخلا عونت نود لحت ل نيماظنلانيذه ةرطيس نكلو .ًايناث ليجلا ءاوها نع

 . سونيترام سيدقلا اهسسأ يتلا تايعملا نم
 ابقفار امو ةكرحلا هذه ىلا ةمحعم ةيضار نيعب.« تاكم لك يِف « اورظن دق يلاهالا نا ودبي

 اومتنا نيذلا ©« نابهرلا مهسا « صاخ عوني ايروسو رصم يفو ٠ ةمئاذ ةيعوط تايحضت نم
 ةيموقلا تاغللا ةضهن يف « ةينانويلا ةغللا اهلا برسنت مل ةعيضو ةيفير طاسوا.ىلآ مهمظ
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 ناك ديدج بدا ملاعم « ةميدقلا ةيبعشلا ةيرصملا ةغللا ةثيرو « ةبطبقلا ةغللا يف تزربف . ةطحلملا

 هعضخاو ةببط ةقطنم يف هسسا دق ناك يذلا « ضيبالا ريدلا ٠ سيئز « يدونش لوالا هثعاب

 « اضيا ةيئايرسلا ةغلل انوع ةيككسذلا ةايحلا تناكو . سويموخاب ماظن نم ةمارص دشا ماظنل

 ةايحلا ناف كلذ . تارفلا قطانم يف لاوزلا ىلا ةرئاص تناك يتلا « ةيمارألا ةغللا ةثيرو ىهو

 عافدلا ةيروطاربمالا ىلع ناك يتلا ةراضحلا ةيضق مدخت ل « دبعلا اذه يف هلقا « هذه ةمكسنلا

 ةينارصنلا مهتدناسمب اهومدخ.و ةيبعشلا ةرطفلانع نابهرلا ربع ءاضيا نابحالا بلغا يفو . اهنع

 اوناك دقف « لاعفنالاو رثأتلا يعيرس اوناك الو . ةيرآلا ىلع هيقبن عمج ةديقعو ةينثولا ىلع

 « انايحا هنم رمأب وأ مهسيئر عم قافتالاب « ةريدألا ضعب نم نوجرخي وأ مهتلزع نوكرتي

 قافتالا مهنم لعج ثيح ةيردنكسالا يف امس ال « اوكرتشا دقف . ندملا يف ًارمز نوعمتحيو

 . فيلع بنش لع نم رثكا يف « فقسالا دي يف ةعيط تاودا سوسانثاو سوينوطنا نيب

 0000000, ديشانالا نودشنيو يصعلاب نوحلستي فورظلا هذه لثم يف اوناكو
 « كلذ نم مغرلا ىلع « اهنكلو . فطع ياب مهوحن رعشت نا ةلودلا ةعاطتسأب نكي ل كلذل

 وه <« يرآ روطاربما محلا متسي نا بجو دقو . اهنوناقل مبعاضخا ةلواحن ىلع ترساجت املق

 ضرفبو ةيلصالا مهندم ىلا مهتداعال نيبراهلا « نيلثمملا »نع مهنيب ثحبلاب رمأي يك 6 سنلاف
 لو . كلفني ل ريبدتلا اذه نكلو : دونجلاب مبمادطصا دعب ايرتين كاسن ىلع ةيركسعلا ةمدخلا

 ءافلا يف « سويسوربما سيدقلا نيبو هنبب نيبلا تاذ حالصأ دعب « هسفن سوبسودوبث ءىطبي

 . ةليلق رهشا ذنم هردصا دق ناك « ندملا يف ةماقالا نابهرلا ىلع مرحي نوناق

 فيك فرعي ناك يذلا ةيردنكسالا فقسا فيلح « ةيرآلا ةبراحن يف « سوبسو ربما ناك

 دق نيريثك نيرخآ ةفقاسا نكلو ٠ ةيضار نيعب مهيلا رظن دقف كلذل . هسفن مهسجس مدختسي

 ةيسنكلا تاطلسلل مراقتحا نعو مهسجس نع أوضرب م مهنال فقوملا ذم ريغ مهنم اوفقو

 سونيترام سيدقلا ةافو دعب اهسفن ابلاغ اهنم لخت ل  ةرركتم ثداوح باقعا يفو . ةيمسرلا

 تعضخاو سماخلا نرقلا طساوا يف عماجلا ضعب تمأتلا « برغلا يف مث آالوا قرسشلا يف --

 . دعب ابف ًارارم راثت نأل ةوعدم تناك ةلضعم كلذب تلحف :ةديدشلا فقسالا ةباقرل ةريدالا

 نع نيلوؤسملا نككلو « باحجعالا ريثت ىوقت لامعاب ترخز دق ةيكسنلا ةايحلا نا يف بيرال

 يتلا ىضوفلا نم ةريثك بساور يفخت تناك يتلا ةرارحلا هذه طبض ىلا ةجاحي اورعش دق ةطلسلا
 1 ١ . قباسلا يف بعشلا ةماع تزيم

 ةفلتخم سئانك ةمظنم تلازام ناكل . ةفقاسالا مث نولوؤمملا ءالؤه ا

 ةراضحلا نم نورق ماظنلا اذه ىلا تدأ دقو . ندملا نم ةنيدم اهنم لك قفاوت ةاقاا

 اوظفاح نيذلا ةرباربلا دنع اما . ةيروطاربمالا اياعر ةامح راطالا اذه يف تغرفا ةرادالاو
 هذه ضرا ىف موقت دقو 5 ةنيدملا ال « ةليبقلا سيئر هئيعي فقسالاف « يلبقلا مهميظنت ىلع

 .(ي 6. - .ه 4م 03

 هذه لك نكحلو . نينمؤملا ددع عافترا بيسب ةعرسب كلذ ثدح دقو « ةريثك دباعم ةريخالا
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 نيكالملا رابك ضعبو ا ل ا يع
 لهاجت « ةريثك ةيرادا نوؤش يف مهأش ” «نول واحو ةدابعلل ءانب مكالما يف نوصصخ نيذلا

 . ةياهنلا يف ةفقاسالل تناك ةبلغلا نكلو « ةنيدملا

 ًاضيا ًاددع رثك أييريلكا ملاع هيلا فاضي ةدايزلا درطم اسوربلكا نوريديو نونيعي مهف

 « ةيدومعملل دادعالا يف ًارود نوبعلي نيذلا « الثم مئازعلا ءارق ناف : ًاناحا ملاعملا حضاو ريغ

 لاجرو نويعرشلا مهباتكو مهناويد مهو . قرشلانود برغلا يف نييكيريلكا اوريتعادق

 يذلا نهاكلاو « مهتاررقم ذاختا يف نودرفنب مهنكلو مهاوس نوريشتسي . مهتمرابقو مهلامعأ

 نضعب يف الإ « ةرادالا يأ « ةموكحلا ديأب نوظحي , ًارّثعم أطخ بكترب امنا مهل ضخم ال
 ىلا الو «نيدحلملاو ةقطارهلا دض ةيندملا ةطلسلا لخدت ىلا انه دوعن نل نحنو . ةيدرفلا ثداوحلا

 نسم تعفر دق ريبادتلا هذه نكلو . ةفقاسألل ةيئاضقلا ةطلسلا نم مسق نع نيطنطسق لزانت
 .ةديازتم ةيداصتقا ةطلس اهتديأ يتلاو نينمؤملا ىلع ًادج ةميظع تناك يتلا ةيبدالا مهتطلس نأش
 .برغلا يف ةيروطاربمالا تلحمضا نيح ةنيدملا سيئر فقسالاحبصأ اذا هذه ةلاحلاو بجع الف

 « ديدج فقسا نييعت نيح زربي ريخألا اذهف . ماعلا يأرلا الإ ةقلطملا ةطلسلا هذه فطلي م
 ىلع حرتقي . نوئمؤملا هنع ىصقي نا نم ما « تاذلاب فقسالا ةطلس لعفب « ثدحلا اذهو

 هب ةأدانملا موقتف « يلحلا سوريلكالاو راوجلا ةفق ةفقاسأ نيب رواشتلا دعب ءامسالا دحا « بعشلا »

 ةمظنالا نادقف نكلو . نيرضاحلا ةفقاسالا دحا دي ىلع افقسا بختنملا ماسيو باشتنالا ماقم
 ىلتف طقس دقف :ةبخاصلا تامادطصالاو قاقشنالاىلا يدؤت تاعزانم ًانايحا ريثي ةينوناقلا

 . امور ىلع افقسا زاماد نمع نيح نوزريثك

 م٠ نع « رخأتم دبع يف « ابابلا لككت دقل لجا . فئاظولا هذه لغشل طرش يأ ضرفي مل
 تاجردلا هذه يف لتبتلا بجواو ةيفقسألل ٠4و «تونبكلل "هو «يليجم الا سامشثلا بصنمل ةنس

 رصتقا ثيح قرشلا يف اننهراكأ يهون برغلا يف ىتح ةريثك تافلاخلا نكلو . ثالثلا
 زوحي الو.اقباس دوقعملا جاوزلالاطبا نود تونبكلا ةجررد ىلع لوصحلا دعب جاوزلا رحت ىلع
 دحا نم رارقب لزعلل ًالباق فقسالا ناك اذاف . ةيسنكلا بصانملا يف ًابلأت كلانه نأب لوقلا
 «هبقنت عمج كلذ مارح دقف : ىرخا ةئيدم ىلا هتنيدم ةرداغم اشدبم عيطتسي ال وهف « عماجملا

 ةريغص ةيودسأ ةيفقسأ نينالقن اهراأ يتلا تاداقتنالا ماما < يزنيزانلا سويروغيرغ رطضا دقو
 الإ . ةريخالا همايا اهبف ىضق ةولخ ىلا ءاجتلالاو هتلاقتسا جدقت ىلا « ةينيطنطسقلا ةيفقسأ ىلا

 نيب نم ىتحو « نيناداعلا نيب نم ىتح « هتيفقسا ةبتره تناك اهم « فقسالا رايتخا زوجي هنا
 تناك يتلا ةميدقلا ةداعلا راثدنا نمو هبقبن عمج تاررقم نم مغرلا ىلع « نيدمعملا ريغ نيبناملعلا
 سوةيطسغواو . البجا ًاسامش ناك فقسالا اذبف. توملا ىلع فارشالاتقو ىتحتيدومعملا رخؤت

 لقتنا اغيب « انهاك ناك ثيح اوبيه يف افقسا مس لوالا نكلو « نينهاك انك بهذلا مف انحريو
 بختنا نيح ونالبم ةيالو ىلع اكاح سوسو ربها ناكو , ةيذيطنطسقلا ىلا ةبكاطنا نم يناثلا

 هنا يف نوكشي ءاماعلا نم ًاريثك ناف <« سرويزينس ينيريكلا يفيرلا اما . ةنيدملا هذهل افقسا
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 يف « بعشلا نا ريغ . سيدابلوتب ةيفقسأب يضرر ةماعلا ةبغرلا دنع لزن نيح ايحيسم ناك

 هنم بيرقلل هتبحمو هاوقتو بختاملا فشقتب «برغلا يف اهس ال « ًارثأت مظعا « نايحالا رثكا

 ظح ادغف . ةيجيردت ةروصب اهلعف ةيسايسلا وأ ةيعاتجالا تاريثأتلا تلعف مث . هناعإ ةماقتساب
 ةيسايسلا ةطلسلا فتكت مو . دج ًاميظع ةيفقسألا بصنمب زوفلا يف ىربكلا تالئاعلا ءانبأ
 م ل اهيف تضرف لب « تاباختنالا ضعب يف طقف ًالخدت لخدتلاب

 «سوبورتفأل نيدم ًالثم بهذلا مف انحويف . سيات رج ١ يب تيدا عا درع يو

 رورم دعب اهنع يصقأ هنا اك < سوم ةنسلا يف ةيفقسالا هذه ىلا هلوصوب « روطاربمالا ةفرغ ريدم

 . ةروطاربمالا نم ريثأتب « تاوئس سم

 اهتايح يف ةلزعنم نكت ل « ةريبك مأ تناك ةريغص « سئانكلا نا ديب

 ثيح نم « يهف , ةقلطم ةطلس نوعتمتي ةفقاسا اهبلع فرش ىتلا ةصاخلا

 دقل لجأ , ةسينكلا وه دحاو دسج ىلا اهءاتنا ىعت « ةفقاسالاب ةمجراخلا ابقئالع ةفاك رورم
 ءيش ىتأ دق يناثلا يروطاربمالا دبعلا نكلو . ناميالا يف داحتالا « مدقلا ذنم « اهنيب عمج
 ةلآلا ريس لازب الو « دعب ةيئابن ةروصب نيناوقلا عمجت ل . يجيردت مظنت ثادحا ومه ديدج

 هضومغ نم ناك امهم « أدتبا دق يميظنتلا روطتلا نا ريغ . ةريثك تابوعصل ةضرع دوعلا ةيرطلا

 , ههاحتا بلقت نمو

 مسماجما : ةسيئكلا

 ةئيفا ىراذا : عماجملا قيرط يه مدقلا ذنم اهكولس تداوعت اقيرط ةسينكلا تكلس
 «ابيلا وعدت يتلا ةطلسلا ثيح نم ًادج ةعونتم ةريثك عماجم تمأتلاف , فقسا لك قوف ةيفقسألا
 هذه يف نوكرتشي نرذلا ةفقاسالا ددعو « اهراطا يف تاوعدلا هحوت ىلا صاصتخالا ةرئادو

 ةليلق يهو « (ةينوكسملا » ب |ةفورمملا عماجملا دقعل ةصرف روطاربمالا ءادتها ناكو . عماجما
 ف سسفأ عمجو ( ملل هنسلا يف ةيئيطنطسقلا عمجو « مه ةنسلا يف هيقين عمج : لاح لك ىلع

 ةجاحي هنآل اهيلا موعدي يذلا روطاربمالا وبف . 40١ ةئسلا يف اينوديقلخ عمجو « 4١ ةئسلا

 عماجلا هذه يف كرتشيو . ريبك ذوفذ يذ فقسا ىلع محلل وا «ةيدئاقع لئاسم يف لصفلل مهبلا

 نمرالا ةفقاسأ ضعبو « ةينيطنطسقلا يف يفوت يذلا اليفلواك : ةيروطاربمالا جراخ نم ةفقاسأ

 ىوس مهنم ةينيطنطسقلا عمج مفي ملف : ةفقاسالا ةفاك عمتحي نا تاهيه نكلو . حلا ؛ سرفلاو

 عماجم ًاضيا تمأتلا دقو . هسفن اباملا لثمم ىتح « يبرغ فقسا يأ مهنيب نكي مل « طقفاه٠

 00 © عمال لع لام نع ةءاع وشرب ل ةقئاالا رادص نكلو ٠ ةيهأ توافتت ةريثك ةسميلقا

 نيعب انذخا اذاف . اخسار ًاديلقت حبصا نا ثيل ام اهماثتلا نا الإ . مهنوؤش يف انايحا لخدتت

 لكش نا « طغضلا بورض ىتش نم مغرلا ىلع « انل حضتا « ةمزاللا تاريبغتلا ضعب رابتعالا
 : ينامربلا محلب هبشأ « ةفقاسالا باشتنا لعفب « ةسينكلا يف < كاذن1 ناك « اذه يعاملا محلا

 . ةيرود نككت مل عماجلا هذه نا وه اهنيب ماها قرافلاو
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 كاذن فرع مات ديدج ريغ رخآ لكش اذه محلا لكش قفار دقو

 ىلع ةفقاسالا ضعب اهسرامي ةينوناقو ةيلعف ةطلس : اميظع ًاراشتتا

 « تاباختنالا قيدضت يبف ةطلسلا هذه تايحالص اما . مهيسوؤرم نوحبصي نيرخآ ةفقاسأ

 يهو « ًادج ةفلتخفف اهوصا اماو . خلا « عماجلا ىلا ةوعدلاو « يفانئتسالا ءاضقلاو « خيبوتلاو

 ايس الو « ندملا ةيمهأ يف روطتلا لعفبو « دارفالا فعض وا مزح لعفب ةريثك تالدبتل ةضرع
 ابطغضو اهتباقر لمع لبست يتلا ةطلسلالسلست ماكحإ يفاهتحلصم ةموكحلل نا ذا «ةيرادالا اهتيمهأ
 روطتلا اذه انه سردن نأل مث نم ليبس الف . اهسفن ةيفارغجلا ةيرادالا اهتايسقت ثدمتعا اذا
 . ةيسيئرلا هجئاتن ىلع مالكلا رصقنس نحنف كلذل ؛ جترملا

 . « ةفقاسالا سيئر » « ةيالولا هذه زكرم فقسأل ةيالو لك ةفقاسا يواقبنلا ممجلا مضخا
 .ىرغصلا ايسآ يف الإ « تايالولا ةئزحت ببسب «كاذن5 ةيمهالا عباط دترت ل ةجردلا هذه نا ريغ

 فرا كلائهو انه هزك رم فقسا عاطتسا دقو : ةيشربالا وه رخآ يرادا مسفت كلانه ناكو

 لك نا ديب ؛ « سوخراسكا » مسا  قرشلا يف « انايحا هيلع قلطأ دقو « ذوفنلا ضعبب ىظخي
 . تامئءالملاو تافداصملا قاطن نع مقاولا يف جرخي مل كلذ

 ةكراطملاو ةفقاسالا ءاسؤر

 «« :كراطبلا »مسا اهتفقاسأ ىلع قلطا يتلا كلت يأ < اقح تلصفنا يتلا ةيفقسالا ركارملا اما
 ةيهأ «نابحالا بلغأ يف كلذ ىلا ثعابلا ناكف . ىرخا بابسأ ىلا اهتيواوأو اهذوفنب ةئيدمق

 ( ليزا دعا هن دي ىلع اهسيسأتو « اهتسينك مدقو « ةلماك ةقطنم ىلع اهعامشاو « ةيداملا ةنيدملا
 «٠ كريرطبلا » بقلب طق زفي م يذلا ةجاطرق ٍفقسأ ناف . ًاضيأ مهرثأ مهل ناك لاجرلا نككلو
 ةصاخ ةبترمب يواقينلا عمجملا فرتعاو . ايقيرفا ىلع اببيف لادج. ال ةطلس كلذ عم سرام دق
 ضعب يف ادبو « رصم يف ًايقيقح [قلطم اديس لوالا ناكف : ةيكاطناو ةيردنكسالا يفقسال

 .ةيكريرطبلاب « سماخلا نرقلا يف «ملشروا تزافو . هعمجأب قرشلاىلع رطيس هنأكو فورظلا
 .نود بابسألا ضعي تلاح ىلا « ةينيطنطسقلا حاجن وهف « هابتنالا تفلي يذلا حاجنلا اها
 «اهفقسال ف رثتعاف . هتصاع ماقم عفرىلع روطاربمالا صرح .مابه ةنسلايف هيقين يف اهركذ هاربا
 عمج يف « انيديووم 1 ةكلوب امور مدقسا هدم ةرئالس# ةئاقلا 0: ةيترملاب « 4١ ةنسلا لنم

 . ةيخاصلا ثادحألا نم ةلساسو ةقاش دوهج دعب الإ < اينوديقلخ

 . امور فقسا ىوس انماهأ ىقبي ال

 ةئيدم ةيأ « ةمعقاولا ٠ بتيمهأ ببس « ةئيدملا هذه سفانت نا انكم نكي م
 باغ اهعزعزي مل يتلا اهسفن ةيروطاربمالا ةركفب ةطبترملا « ةيخيراتلا اهتمظع ناف . ىرخأ

 ينفدم دوجو نأ « ىنيدلا ديعصلا ىلع « كلذ ىلا فضأ : دايدزالاب ةذخآ تناك « روطاربمالا
 دق « ةيئامورلا ةسينكلا سسؤم سرطبل حسملا هعطق يذلا دعولاو < سلوبو سرطب نيسيدقلا
 عوضوم ةلأسملا نا 9 ىرت اي قوقحلا هذهءاهتفقاسأ بلاط ىتف .ىرخأ ًاقوقح ةسينكلا هذه املوأ

 ةيوبابلا

 فب



 ينعي الو  عوضوملا اذه يف لصافلا خيراتلا وه « ثلاثلا نرقلا نم لوالا فصنلا نا ريغ . لادج

 تجرد - ةيفرشلا ابابلا ةيولوا ةقيقحلا يف دحأ ركني مو . اًماد ةديدش تناك مهتابلاطم نا كلذ
 فرتعا دقف  ةيادملا يف ةفقاسألا ةفاك ىلع قلطا نا دعب « هيلع مسالا اذه قالطا ىلع ةداعلا
 فارتعالا اذه نيب ناتش نكلو . ةيقاعتملا عماجملا ةفاكو يواقبنلا عمج لا احيرص [فارتعا اهب هل

 ناكتف : ةيفانثتسا ةيئاضق ةطلس ًالعف سرامي نأب هل حامسلاك « ماظنلاو ةدبقعلا يف هل عوضخلا نيبو
 « هيناج ىلا هفوقو نيعتسملا بقترب نيح « هتطلسب ةناعتسالا ىلا يعيبط ليبم كلانه

 ال تاعزانم هثطلس هجو ىف «زربتس كلذل .ةسكاعملا ةلاخلا يف « لصفلا ىلع هتردق راكنا ىلاو

 . دع ان ىصخت

 عونب ةيلاطيالا ةريزجلا هبش يفف .ةماع ةروصب هدابق نيل نع برغلا نم ربكالا رطشلا نهرب

 « ىرخالا قطانملا يف امأ . رصم يف ةيردنكسالا فقسا ةطلس اهتوقب ابالا ةطلس تبباش صاخ

 ,دوعت الو . ةفدلا نم ديزمب « نيفرطلا الك نم « قتئالعلا تزيمت دقف « ايريّلاو ايئابساو ايلاغك

 ًاصوصن نمضتت ىتلاو ىطسولا نورقلا يف تعضو ىتلا تاعومجملا يف « ةبلصا ةبوباب ةءارب لوا
 ةياجا انلاعللا ف: سرت# تاماررلا هته كرلطنا دقو. 46 هللا لبق اهلا ةريثك ةزورم
 اإ/ - ةردان تسقب دقي دق اسنكلو ٠ اشدبم ةماع ةمظنأ ىلع « ةفقاسألا دحأ هب م دقتي لاؤس ىلع

 . اهب ديقتلل نيببرغلا ةفقاسألا ضعب متي لو - سماخلا نرقلا رخآآ ىتح

 تاداشم ماما اوعجارتي مف ؟ ماطر تاما ويستر هداك « نوبقيرفالا نويحتسملا اما

 هذه ىدحا تحاتأ دقو .ىرخا ةرم عبارلا نرقلا يف مث «ًآلوا ثلاثلا نرقلا يف فنعلا ضعب ىلع

 .« ىوعدلا تبتنا نذا ءامور تماكت ١ : ةروبشملا هتماك ةباتك سونبطسغوا سيدقلل تاداشملا

 لرالا هكح ًاضقان «هنع عفادي ناك ام يف هل محي ل سومسسوز ايابلا نا ول اهبتكيل ناك ام هنكلو

 . يروطاربمالا رارقلا دنع ًالزانو

 تايكربرطبلا دوجو ببس قرشلالاح روصتن نا انتعاطتسابف «برغلا لاح هذه تناك اذا
 تضرتعا دقو .ًادج ةفسؤم ثداو- ترج دقف .ةيدئاقعلا تاداشملا قفار يذلا دانعلاو ىمظعلا

 عقاو راكنا ةراسجلا نم سيل لب ال  اضيا ادج ةئيطب اهتاحاجن تناكف ؛ ؛ ةريثك قئاوع ةيوباملا

 . يناثلا يروطاربمالا دبعلا يف ررقتي مل ايئابن اثيش ناف « رمألا نم نكي اهمو . ثاحاجنلا هذه

 «امور. ةيفقسا هجو يف «أريخا ماقا دق ديازتملا ةينمطنطسقلا ةيفقسأ ذوفت ناف « كلذ نم رثكأو

 . ًاموتح ًارما « دعب وا بيرق دغ يف « هعم ةعبطقلا تناك اسفانم

 سرامو «ةينيطنطسقلا يف ماقا يذلا «قرشلا روطاربما ناف . يسايسلا لماعلا ىلا كلذ درب

 «ةيرحلا نم ًاديزم هتمصاع فقسأل كرتي م 2« رصيقلا ةيوباب » ب هتيمست تجرد ام ةسينكلا لايح

 برغلا روطاربما فعض ناف « كلذ ضيقت ىلعو . امورل هتمواقم دناسيس « ةلباقملاب « هنكلو

 سيدقلا مزح ناف : اميظع يلمع ًالالقتسا ابابلا ايطعأ دق « هلاوز لبق ىتح « هتصاع نع هدعبو

 ان



 ةنسلا يف المتا ضواف اما وهف . ةيتاؤم افورظ يلاتلاب فداص دق ( 46٠-44١ ) لثم نويل
 ةسدالا هتطلس نمناكو :حويشلا سلجمو ةموكحلا بلط ىلع ءانب؛ هه ةنسلا يف كيرسنجو «؛ةال

 ادغف . رئاخلا روطاربمالا ماقم ماق هناو نييرآلا وا نيينثولا ةرباربلا ىلع ىتح اهسفن تضرف اهنا

 . مهندم ءاسؤر ةفقاسالا هيف ادغ يذلا تقولا يف امور سيئر ابابلا

 ثيح قرشلا يف ةسينكلا ىلع هتطلس نم لّلق دق ًالباقم ًاروطت نا يف ةيناث ةبج نم بيدال
 كلاامم ةدع نيب ةيروطاربمالا ماستقا بهذ ثيح برغلا يفو « مايالا نم موي يف ةيوق نكت مل

 . ةيزكرم ةرادا دوجو هل اهرفو يتلا تالوبسلاب ةيربرب

 . ةميدقلا روصعلا ةياهن دنع ملاعملا حضاو دعي نكي مل ةيوبابلا لبقتسم ناف كلذلو
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 نسا لممزلا)

 نفلاو رخفلا

 مسقت ال « "لكك ابيلا انرظن ام اذا « ةيناثلا ةيروطاربمالا ةراضح يف 'ةيفاقثلا تاموقملا نا

 تاراضح ابيب مسنت يتلا كلتب ةبيش ةيمهأب « ةيبسنلا وأ ةقلطملا اهتميق ثيح نم « ةقيقحلا يف

 . يركفلاو ينفلا نيلقحلا يف روصحم توافتلا اذمه نكلو . ميدقلا يطسوتملا ملاعلا يف ىرخأ

 يف « طبترت يتلا ةيمهالا ىلع ديدشتلا انب ةجاح الو « ةشهدم ةايح ةوق نع مت ةينيدلا ةركفلاف

 . هذه انمايا ىتح سوفنلا نيبالم تائم يف ةيح لازت ال ةنايد راصتناب مستي دبعب « ماعلا روطتلا

 يف هبعل يذلا رودلا نمو « ينيدلا عقاولا هلتحا يذلا زكرملا نم « نينرقلا نيذه لالخ. غلب دقو

 . ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةسايسلا اهرهاظم رهو دحتا هنا «ةيعاتجالا ىتحو ةيدرفلا ةايحلا

 مالكلا دنع « ىتبس ايف انيلع بجوت دقف كلذلو . هنودب رهاظملا هذه نم يأ كاردال ليبس الف

 هسردن فنرأل تفولا نآ دقو . هجئانن ضعبو هنوؤُش ضعب سردنو هيلا قرطتن نا « اهنع

 , هتاذ "دح يف

 ينبدلا ركفلا ١

 قرشلا ناك يتلا تاريثأتلا ىلا ةراشالل « ةقباسلا لوصفلا يف « ةرم نم رثكأ ةصرفلا تحنس

 اما .ىلوالا ةبترملا يف الحنا نود ىرخا تاريثأت دادع يف اهلا نرمشا انثكلو .ذثذ1 اهردصم

 تادابعلا ” ةيقرشش تناك دقف . ينيدلا دمعصلا ىلع عزائم نود ةئتدرملا هذه لتحت اهنا يبف ةقيقحلا

 .اهسفن ةيحبسملا ةنايدلا ةيقرش تناكو .ةبلغلا ال ققحتت ىتح اهتضهانمل ةيئارصنلا ترطضا ىتلا

 امتديقع يف قتلا ىلع اهتمترأ تاّتقاشم نم اهقفار امو ةينيدلا تالداجلا قرشلا يف تأشنو

 ًاضرا قرششلا قبب ملف 9 ةيولوالا هذه برغتسن نآل « هذنه ةلاحلاو « لبيس نم لهو . تاذلاب

 ةيركفلا ةقاذحلاب برغلا ىلع ةيناث ةبجب نم بلغت لب « بسحف « قباسلا يف هنأش « ةينيد

 نيليمتسمو نيرماغمو ارسج' رشبلا لمحي ام لكب يأ < يداصتقالا طاشنلاو «يلاملا رحسلاو
 *يا_ ده

 . لاعسمو
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 ةيبثولا - ١
 ذنم « ًادج ةيوق ةروصب « ةينثولل دوءي ايف « قرشلا رثا ربظ دقل

 ىلع اهانمدق يتلا لئالدلا ىلا انه مج.رن نل نحنو « ىلوالا ةيروطاربمالا
 اهنا لوقن انئكلو . اهبف اهثدحا تلا ىربكلا تارابتلا تازيمو بابسا

 | . ةوقلا نم ديزمب ثلاثلا نرقلا يف تزرب

 ركذنو . ابحاجن ىبتنم نييقرشلا ةملآلا تادابع اهيف تفرع ىلا ةرتفلا وه ثلاثلا نرقلاف
 ثغلب دق © ةسيئرلا تادابعلا يهو © انايم ايم الو لييتسو سيربا تادابغ نأ لثملا ليس ىلع
 يفف . ضيا يصخقلا يتم افعل, سعة راكإالا رمادا ال رميوالا اهراظتتا جرا فاذنأ

 هراصتنا ىركذ « ىمظع روث ةبحضتب « نوبل ةئيدم يف « سوريواس سوميتبس ايحأ 199 ةلسلا
 ارتممل ادعم زّبجو « سيباريسل الكره « امور يف « الكرك هبا دّسشو , سوتملا سوددلك لف

 حضتيو « ةيروطاربمالا باقلالا نم ابقل ( عينملا ) ارتيم بقل ادغو . ةماعلا اهتامامح سيمايد يف
 , ةيووط ا دامألا مييفخ هللا [لف نف اورام هن :| سوناسسدلك ويد دبع ىلا دوعت ةيمسر ةباتك نم

 ةدناسمب يظح ءارآلا ديحوت بهذم ىلا ليم « ةوقلا نم ديزمب ثلاثلا نرقلا يف زرب دقو

 يذلا « صنمح لعب جاوزب ةيبأب هلافتحاب ةيرخسلا يعدتسي ًاديسجت لاباغالبا هدسجف . ةطلسلا

 , ةجاطرق نم اهرضحتسا ىتلا تينات يأ سيتسلبس نم « هعما لمحو ربكالا هنهاك وه ناك
 مألا ةبمكسو © ةسدقملا سرام سورتو « اتسيفرا ههلإل هديش يذلا دعملا ىلا لفن دقف كلذكو
 برحلا رخاوا يف « امور ىلا هتنوئيّسب نم خويشلا سلجم اهي ىتأ يتلا 4 لبدبس يأ « ىمظعلا
 اويغر دق مهنا وه « ًايئاج تانجبتسملا انعضو ام اذا « عقاولا نكلو . خلا « ةيناثلا ةيقينوبلا

 نا ىلا يرطف ليمب اضيا اورعش مهتلعلو . مهنيب داعبالا يف مهتبغر قوف ةهآلا نيب بيرقتلا يف
 بسحو . ةينوكلا تاقاطلا ةفاك هتاذ يف عمج ًادحاو الإ « نييحبسملا هلإ هجو يف « اوميقي
 مماب اما « الثم سمشلاك : كاذ وا صاخلا هلإلا اذهل ةبلغلا تناك « هنع اهرنوك يتلا ةرككفلا

 سيباريسو ريتبوجك وا « لوس ينيتاللا اهمسا وأ «سويله ينانويلا اهمسإب ةرشابم اماو « نولوبا
 « رمألا نم نكي اهمو . دحاو نآ يف ءامسألا هذه عيمج هيلع قلطت نا ثدحي دقو . ارتيمو
 اذه نم « زيبت يأ نود « ةعانمو « هلك ملاعلا ىلع ةرطيسو ناعمل نم ةيهبإلا تافصلا تلقتنا دقف

 يلكللا هلإلا اذهل ًاديسجت ادغ يذلا هسفن روطاربمالا ىلا دحاو نآ يف تبيسنو « كاذ ىلا هلإلا

 1 . ضرالا ىلع ةردقلا

 ةيقرشلا تادايعلا

 ءارآلا ديجسوت بهلذمو

 ا اا حل ملا عب د

 |دي تفلط : 0 ثلاثلا :ررقلا ىف تماقف , ضيا دمي يسدللا ةينوطالفا
 يتلا ةُئيدحلا ةيئوطالفالا هب ينعا : اول ع

 اهس'ردو اهنقتا دقو . .ثلاثلا نرقلا لئاوا يف 4 ساكاس سوينوما ةيردنكسالا يف اهطوطخ. مسر

 هله



 ابمف تزربف . نيطوافا وه رصم نم يقيرغا « ًابيرقت 7٠0١ ةنسلاو 764 ةنسلا نيب ام « امور يف
 ىرخا تايرظن رصانع كارتشاو قفرلا ىلا ةوعدلاو ةسوبنملا ةرارحلا يا « تاذلاب رصعلا تاعزن

 . ةيقاورلاو ةيسيلاطوطسرالاو ةيروغاثيملا يا « ينوطالفالا رهوجلاب
 قئبنت ةقلطم ةدحو « ءيرج يديرجت دهج لعفب « روصتي نا ىلع ركفلا نيطولفا ثحتسا

 . ًايجيردت اهفعض دادزي تاساكعنا ةاسلس اهنأكو < دسجلاو سفنلاو لقعلا « تادوجوملا لك اهنع

 رهصنت لوا نئاك هيلع هلخدي يذلا بيترتلاب الا « هرظن يف « ةيمها نم رهاظلا عقاولل نكي لو

 ةدحولا ىلا هب ادح دق ايلخاد مفاد نا « مث نم « لوقلا نكميف . ءايشالا لك هيف قسلتو
 مل اهنا لب ال « اضيا نوككلا ةيهولا ىلع توطنا دق نوكلا ةينادحو يف هتيرظن نكلو . ةيهلالا

 نيب نا كلذ ىلا فضا ؟ نئاكلا نع نيقثبنم مهعيمج ةحلآلا سيلفا . ةههآلا ددعت ةيرظنو "فانت
 ةعاطتساب سيل ةسلابالا نم ًاريفغ انج يضرألا ملاعلا نيبو بكاوكلا هبلا بستنت يذلا يملإلا ملاعلا

 . مهامها ناسنالا

 قفخا اماذاف . تاسوسحملا مامأ فشقتلاو سفنلا ربق ىلع ثحلا ىلا ايلمع هميلعت ىبتنا
 اذاو .ًانايحا تاتابنلا يف لب ال « تاناومحلا يف دسجتت ةدلاخلا سفنلا هذه ناف < كلذ يف ناسنالا

 حاحنلا نكلو . هلالا يف اهنابوذب ةياهنلا يف ىشالتتو اهرون بكاوكلا كراشت اهئاف « حجت ام
 ةريخالا ةداعسلا ةيرر رفوبو يوامسلا ماملالا هدحو يطعي يذلا يفوصلا فاطتخالاب طونم

 لقعلا تفرص دف ةثيدحلا ةينوطالفالا ناف اذكهو . ةداعسلا هذب, زوفلا يلاتلاب حمتيو « ةديكالا

 اهتيلاعف ضحسلل الا اهيلا أجلت لو ةنهربلا نع

 « ةثيدحلا ةينوطالفالا نا ريغ . ةيلخاد نوكت ال ةنايدب فارتعالا نيطوافا ضري مل

 جئاتن ىلا تضفا دق « لقعلا نع لخت نمو ةسلابالا لوح ملعت نم هيلع توطنا امب

 .نوديدع نوقرخم# ابلغتساو اهدبعت ةريثكو ةميدق ىرخا تاعزن ىلا تمضنا دقف . رثالا ةدسعب

 ريثأت نم دبعلا اذه يف هب نمآ ام لثمب «ينامورلا ينانوبلا ملاعلا يف هلقا « امري ناسنالا نمؤي'لو

 . ةيقرلاو رحسلاو مجنتلاو ةفارعلا يا « ايموي ًارشابم ًاريثأت هيلع ةقراخلا ىوقلا

 ةاسمح» « عبارلا نرقلا طساوا ىتح حاجنلا نم ًاديزم تفرع يتلا ةيبدالا تافلؤملا نيب

 سوميتبس ةأرما هنمد ابلوج بلطولع ءاني سوتارتسولبف نايبلا معم اهعضو يتلا«ينايتلا سوينولوبا

 سيل « سونابفالف ةلالسو نورين دبع يف شاع نيذلا « يروغاثيبلا اذه ربظأ دقف . سوريواس

 لكأ نع عاطقتالاب انايحا اهززعو ةسردملا نيسؤم اهعضو يتلا ءىدابملا قبطي دهازك طقف

 لاسراو « ايفتحم ريسلاو « يناويح لضأ نم طبخ يأ هلخادي ال يذلا ناتكلا ءادتراو « محللا

 دنهلاونارباو ىرغصلاايسآ يفلوجتلاو ؟تاونس سمح ةلبط مالكلا نع عانتمالاو «هسأر رعشو هتيل
 ضيا يئاجعك لب « هتكح ملاعتو سمشلا ةدابع ىلا اعد ثيح- امور يف مقي نأ لسبق رصمو

 يفشيو لبقتسملاب ءىبنيو مئاببلا ةغل مهفيو ةيفارشبلا راكفأ ىلا ذفنيو ةشهدملا تازجعملا حرتجي
 000000000000000 ٠ كرالزلاو ةئيوالا فقريو نيعلخلاو ناسعلاو ناجرعلا

 نفي



 « ةسردملا ةرادا يف نيطولفا يفلخ نم ريثأتب ةئيدحلا ةينوطالفالا ثفرحنا هاجتالا اذه وحن

 قداص دقف .نيطنطسق دبع يف ( سيقلخ نم ) يروسلا سوكلبمج ايس الو «يروصلا سوريفروب
 الدب « رحسلا » نع مالكلا ةداع تجرردو . « ةينادلكلا بيغلا تافاته » لع ينبتم سوكيلبمج
 مهتطساوبو مهعم لمعلاب اوعدط لب ةنآلا ةفرعمب اوفتكي مل مهن ال«مارملاب في مل يذلا توهاللا» نم
 اب نيثدتملا تلهذأ ةعداش دهاشم ابمف اوجرخا « تارت » اوأشنأ ةنبك زربف . مهرارغ ىلعو

 ليثاقو لالظو « ةرخيأو ةيرطع سئاورو ةفولأم ريغ تاوصأو ىقيسومو ةينارون حابشأ نم اهللخت
 ةفسالف « دحاو نآ يف « وناك نم مهضعب ءامسأ فرعن نحنو . ةملقتم ءاوضأو « ةكرحتم

 فتررقلا طساوا يف « سوميسكم مّتلع « سسفا يفف . بذاجو ةطلس لكب نوعتمتي ةرحسو

 رثأت اك « هداحلإ ةعاس سونابلوج روطاربمالا اهب رثأت يتلا تاكيه رارسا تائل"وأ « عبارلا

 دعب ءانيثا يف سونالوج فرع دقو . زومرلا هذهو سوقطلا هذه نع هل تمدق يتلا تاريسفتلاب

 حبصأ امدنع « اهيلكي هتطبرو . سوميسكمب اهيبش ناك يذلا سوكسيرب « تاونس ةدع رورم
 < اهيلا ثدحتي ذخا هلجا وندب مع امدنمف : ةدئافلا ةليلج هل تناك ةقادص قئالع « ًاروطاربما

 , سفنلا ةمظع ومس نع « هتوم شارف ىلع نم

 رارسا يف كرشأو « روث ةيحضت ةبسانمل مدلاب ش'رف“ ؛ ًاضيا ارتيم ةدابع سونايلوج سرام

 ابيرقت عماج يأ اهنيب عمجي م ةيحيسملا نع اهلجأ نم ىلخت يتلا ةينثولا نا مث نم حضتي . سيزا
 نيبو - ءامدقلا راصنالا نم لخت مل اضيا اهبف كرشأ يتلا سيسفلا رارسا نأل < طقف ًابيرقت -
 ًاقفد هتيلثو ماوق ناك دقف . اهملا مازتعالا وه ىعدا يتلا ىمظعلا ةيكسالكلا نورقلا ةمنتثو

 .يوامسلا دولخلا ةداعس وحن اعافدناو هسفن صالخ لابح اقلقو « مظعلا ةعيبطلا رس ماما ايفطاع

 بير الو «تافارخلاب..اودقتعا نيذلا ليروا كرام ىتحو سطسغواو سيلكيرب نيبو هنيب ناتشف

 ةبلثو يه سونايلوج ةبنثو نا ريغ ! نوككلا ماظنل عوضخلاب ةئدبنلا اودجو مهنكلو « كلذ يف
 سانلا ذخاو « ًادج نيرزدان « نييروقببالا لاثمأ نم « ةبلقعلا لئاضفلا ولوا ادغ دقف . هرصع
 . نيدحلملا ىلا مرظن مهبلا نورظني

 ةراضحلانع عافدلا ىلا اوحمط دق نيفقثملا نيسثولاو سوناملوج نا دبب

 رحسلا مولع ىلا ءوجللابو تاعزنلا هذه ىلا عوضخلاب ىتح « ةيئانويلا
 دوصقملا نكي مو : « يدوهي » و « ينيله » نيب ةداضملا ربظت اهسفن ليجنالا ةغل يفق . مجنتلاو

 نيب ةلداعملا مقت ملف . اهب ديقتلا وا ىسوم ةعيرش لبج ناك ام ردقب ديحوتلاو ةحلآلا ددعت كاذنآ

 تبقب دق « ينيله » ةفص نا اهرارمتسا نم ناكو « يناثلا يروطاربمالا دبعلا يف الإ ينثوو ينيله

 لالقتسالا ىققحت ىتح « ضيا هدعب امو ىطنزيملا دب
 هرثتعا يذلا ىنعملا اذه اهئاطعا ىلع صاخ عونب سونايلوج رباثو . رسثع عساتلا نرقلا يف ينانويلا
 يف ام لككب « ةرياربلا » كلذب ادصاق « نييليلجلا » ب نييحيسملا ةيمست ىلع جرد هنا ذا ايظيرفت
 . رقحم ىنمم نم ةملكلا

 ةينثولاو ةينانوملا ةراضحلا

 اليل



 ادم نع ةحضاو ةركف ىطعأ دق « هبلا دوعنس يذلا ©« سرادملا لوج- هنوناق نا ريغ
 . طقف يفاقث لولدم لب « يوغل وا يرصنع لولدم نم كانه سيلف . « ينله » ةفكل لامعتسالا

 نيب هيف اوزيمب نآل نوبحبسملا رطضا ثارت عومجمل مهصالخا وه.نوينثولا هتابثا ىغتبا ام ناو

 ايجولوثيملا نا ىلا كلذ ةدرمو . هلامها ىلع نومثري يذلا ىنعملاو مهياجعا ريثي دق يذلا ىنبملا

 يتلا ةيئانويلا ةراضحلا ةرخفم « ةينفلاو ةيبدالا عئاورلا تعبشا دق ةهآلا ددعت بهذم ىلع ةدنيملا

 لبقت نا « لدبت نم اهيلع أرط اهم « ةننثولا ةعاطتساب ناكو . امور اهتنبتو نانويلا يف تأشن
 هسنا مث نم تربتعاو ايش. هنم ضفرت م ديرف ثارت نم أزجتي ال ءزج يه ىتلا امجولوثمملا هذهب

 . اهبلع فقو
 ةسسايس ةلواحم رخآ قافخا دعبو سونايلوج توم دعب ةينثولا ةركفلا يه يرمعل هذهو

 ىلع تذخا ةيروطاربمالا ةموكحلا نا ريغ . سويئاجوأ بصتغملا لوح اهبف .ىروينثولا فتلا
 هذه ىلع ءاضقلا  مادعالا ماكح ضعب سبنلاف دبع يف تردص دقف - « ًادابطضاو ًاعنم « اهسفن
 « مهارن « برغلا يف تاغللا مع ىلع نيككم نوريخالا نوفقثملا ثوينثولا لازن ال انيبف . ةركعفلا

 . ًاضرع وطسرابو « نوطالفاب امس الو « دبجلا يفسلفلاو يماعلا نانوملا يضامب نيئغتم 6« قرشلا يف

 امه نيتروهشم نيتسردم يف « ةينلع ةروصب « اهميلاعت تلصاو دق ةثيدحلا ةينوطالفالا نا دبب
 تداح دق «ةسلاطملا فحم ةئيرو يهو «ىلوالانا ودنبو .٠ انشا ةسردمو ةيردنكسالا ةسزدم

 ةسردملا هذه لثمي نم ريخو . اهنم ةيضايرلا هلقا « مولعلاب تمتهاو سوكيلبمج تافارحتا نع
 اهيلع ذماتت دقف . ,ةيضايرلا ثاحىالا ضعب ةفلؤمو نوبث يضايرلا ةئبا « ةلضافلاو ءانسحلا اتابمه
 نكلو .«ًافوسلف د هسفن ربثعي « ًافقسا هتمايس نم مغرلا ىلع « كفنا ام يذلا « سويزينمس

 يف 24١6 ةئسلا يف ثدحف . ربجتملا سول ريك فقسالا « رصم يف ةمحسملا معز تبضغا اهترهش
 يرض اهولتقو نينجتملا ضعب اهيلع ضبق نا « رود يا اهبف نودنثولا بعلي ل تاك ابتشا باقعأ
 اما .ةيردنكسالا ةسردم ريصم ءادتعالا اذه ررقف . اهوقرحاو اهتثج اوقزمو ديمرقلاب

 ءارا حرشب تفتكا لب « اهزيب ءيشب درفنت / اهنكلو « لوطا ةايح تشاع دقف انيثا ةسرده

 دالب ىلا .نوريخالا اهتذتاسا أحلف هزه ةنسلا يف اهلافقاب سوناشتسوج رما ؛ نيماعملا ماظع

 . نيناساسلا

 ةيحيسملا ب ؟

 ردبملا وه اهن» : آلئاق يزنيزانلا سويروغيرغ هبوجتسا نيح تاومألا ملاع يف سونابلوج ناك
 دق اهسفن ةمحبسملا نا وه عقاولاو ؟« شيله كسفن رابتعا يف « كريغ نود « قحلا كبطعي يذلا

 . اهسفن ةينانوملا ةفسلفلا نم تدافأ

 يالا اسلم ينعي يذلا ءيشلا « اهتوهال مظنتو حضوت نا « نيفقثلا تايلطت
 , دبعب نمز ْذنم ةددحلا ةيركفلا تاراطالا

 سوشسجروا
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 ةسفانم تيصتنا يتلا ةيردنكسالا ةسردم ةلواحم هاحتالا اذه يفىلوالا ةيدجلا ةلواحلا تناك

 ىلا « سوضنمملكا سيدقلا دعب « اهترمهأو اهذوفنب تناد . ثلاثلا نرقلا لثاوا يف فحتمل

 هنايا ىراك . ينانوبلا ركفلا قئاقد ىلع فقوو ساكاس سوبنوما ىلع سرد يذلا سوتيحيروا

 تارايع ةيحبسملا ةديقعلا ىلع لخدي نا « ةسدقملا بتكلا ريسفت نم آقالطنا « لواحف « اممظع

 ىلع اهالطا ببسي رطاخلا نم ديزم ىلع ةلواحلا توطنا دقو . ةيلقعلا ةفسالفلا تاداع قفاوت

 نع ًارارم عافدلل سونيجيروا رطضاف . ًاضيا اهرمع لوا يف ةديقعلا ماهبا ببسبو ةفرعملا بهذم
 تاونسلا يضقي نأل هفقسأ نيبو هنمب تدعاب يتلا ةيكلسملا تابوعصلا هتمنرأو ٠ هرظن ةبجو

 ردصي مل لجا . ن نيطسلف ةيرصمق يف اسال « ةيرصملا يضارالا جراخ هتايح نم ةريخالا نيرشعلا

 : ؟ريخلا ردص دق هنكتسلو# ليوط نمزب هقافو دعب الإ همئلاعتا شعب ىلع كتم

 ترفسا نا هميظنتو يحبسملا توهاللا ديدحتل تلذب يتلا دوبجلا هذه تثبل ام :

 نامونقا امه نيذللا نبالاو بآلا نيب قئالعلا ةلأسم يه ةفيخم ةيدئاقع ةلأسم نع كد

 ك060ع3_جح0©8ىكل©772#ب . دحاو نآ يف نازيمتمو نادحتم نامل

 هيف كرتشا داح لادجل ىربكلا طوطخلا ىلع اثيدح ةروشنملا تايدربلا ضعب انتفقوا
 يف هنم غلب دقو . حجرالا يف ةيبرعلا ةيالولا يف « ثلاثلا نرقلا فصتنم يلاوح <« سونيحيروا
 هجو يف فوقولا كلذ يف هدصق ناكو . « نيهلإ كلانه نأب فرتعن نحن » : لاق نا لادجلا ىمح
 نود ةلولمحلا < رخنآ ءيش يأ لبق <« فدبتست تناك ايسآ يف ًاريبك احاجن تفداص ةفلتخم ءارآ
 سدقلا حورلا نأبو « "لك هنأبو دحاو هلإلا نأب دقتعا دقف سويلبباس اما . ةيهلإلا ةدحولا مشيت
 ىلع قلطأ يذلا ممالا ىوس سبل صاخ عونب ريخالا اذه نأبو « هتايصاخ ىوس اسيل حبسملاو

 «ةقطرهلاب هميلعت ىلع محلا نم مغرلا ىلعو .رسثبلا صالخ لجأل ضرالا ىلع هعنص ام ىلعو هئيجم
 .عبارلا نرقلا لئاواو ثلاثلا نرقلا رخاوا يف ناهذالا ضعب يف رثأ نم رثكأ ملعتلا اذه كرت دقف

 « اهليب ركذن نأ يفكيو : اهرصاني نم تدجو ةريثك ىرخأ ًالولح نا كلذ ىلا فضأ
 . هتماكح هيف نكسأو هللا هانبت ًاناسنا حبسملا يف ىأر يذلا ينبتلا بهذم « طقف لثما ليبس
 . ةدع نورق هلافقال يضتقيسو : حسملا ةلأسم لوح لادجلا ةحتاف هذه تناك

 هنيب ماق يذلا لادجلا لالخو < قرشلل نيطنطسق حتف ليبق <« سوبرآ مادق دقف اذكهو
 يف هحضو بهذمل ةسسيئرلا طوطخلا « سويلبياس بهذم ةرصئب وه همبيتا يذلا هفقسا نيبو

 حبسملا را : ةمساب ةفورعم لازتال يتلا ةلداجم عببات ثيح « ابسآ ىلا أجتلا نيح قحال تقو

 هنبي ًاطيسو هللا هقلخ دقف ؛ ايلزأ الإ نوكي نأ نم دعبأ « توملل عضخو « دسجلا هسّند يذلا

 همولع يردنكسالا نهاكلا اذه ىقلت . هتدام نع بلك ًافالتخا فلتخت ةدام نم ضرألا نيبو

 هباشتلا هجوأ ربظن نأ انتعاطتسابو : ةيداع ريغ ةيفسلفو ةيتوهال فراعمب زيكو . ةيكاطنا يف
 نكي اههمو . قلاخلا هلإلاو ةملكلا نيب قئالعلا ةلأسمل ةينوطالفالا هتمدق يذلا لحلاو هّتلح نيب

 اب



 « ةقيشر ةحيرقو « ةبلدج ةقاذح نع « اهي يفو هئارآ نع عافدلا يف « نهرب دق هناف « رمالا نم

 . ًاضيا ةينانوبلا ةراضحلا آنبا هنم اتلعج

 يف مأتلا لم عمج نم رارقب « رصم يف هيلع محلا دعب « هرابتعا هل ديعأ نيح

 نرقلا لاوطف . ىربكلا ةيرآلا ةداشملا مايقل (سيركت كلذ ناك « ىرغصلا ايسآ
 امك « انامحأ اهسفن ةيروطاربمالا تقزم لي « ةسينكلا ةداثملا هذه تقزم « ًاميرقت 3 هلك عبارلا

 احجار ودبيو . عازالا ف كرتمت ةيئاماعلا ةطلسلا لعج دق نيطنطسق روهت نا ذا « انلقو قبس

 صخلخ دق ءابحلاصمو اهتحارب اريثك رضآ يذلا © ةةودلا لخدت ن] © ةيذ ةبج نم « لقالا ىلع
 ابلئاسوب اهتاماسقنا ىلع بلغتت نا نم اماسقنا قمعأ كاذن 1 تناك ىتلا ةسينكلا ةدحو ةيابنلا يف
 ا ىمحي ال يرادا وأ يساس عباط تاذ ثداوح ةيوطلا ةداثملا هذه تقفار دقو . ةصاخلا
 ابهنكلو « ًاددع لقأ اهنا يف بير الف « امزام ًاديدحت ةديقعلا ديدحت اهراثأ يتلا كلت امأ . دع
 .لصفتلا ضعبب انه ال ضرعتن نا نمآتوهال ًاثحي قمعأو اديقعت ًادنقعت دْشاو ًاددع رثكا «لاح لك ىلع

 هع ال بو ةنسلا يف يواقينلا عمجلا هرقأ يذلا ديدحتلا ادب

 « نييرآلا ةمواقم ن : ( 8موهمميقتوو دحاو رهوج ) رهوطلا ىف بآلل واسم قولخم

 ىهتناو . يناثلا نيطتطسق رولا يقال دقي ارظعيا هس انما « هتلاطأو شاقنلا تد"دج

 (يواسم دحبسملا ديدحتب < نولدتعملا مهو «مهنم ضعبلا لبقف .ةديدع اعيش ماسقثالا ىلا مهب رمألا

 « لثام » اما ؛ نيريسفت لمحت اهسفن 0[5دمزمو ةينانوبلا ةفصلا ناو امس ال « « رهوجلا يف هلإلل

  ةياهنلا يف نيطنطسق مهيلع فطع دقو - نوفرطتملا مهو « رخآآلا ضعنلا ام ,« هييش د امإو

 يف مويمريس يف عماجلا ضعب تمأتلاف . ةفققلطملا حسملا ةينودب اولاقو « هباشتاا اوضفر دقف

 توافتت غيص ثالث « روطاربمالا طغض تحت « يلاوتلا ىلع ترقأو < مهم و مه نيتنسلا
 ققحت / ( ( موقلا يأرلا ) ةيسكذوثرالا لعلو . موو ةنسلا يف ةعبار ةغيص تعدتبا مث « ًافرطت

 .لقألا ىلع ءادعصلا سفنتت نأ اهل حاتأ يذلا سونايل وج باصتغا لضفب الإ ةياهنلا يف ةبلغلا
 رهوج يف « ( 84١ ةنسلا يف « ةينيطنطسقلا ) يناثلا ينوكسملا عمجلا داع

 ناميا نوئاق نرناقلا له ادغ اذكهو . يواقينلا عمجملا نوناق ىلأ « هتاررقم

 تزرب دقف « ًايئزج الصف الا حيسملا ةلأسم يف لصفلا نكي مف كلذ عمو . ةيكيلوثاكلا ةسينككلا

 مح دق هسفن عمجملا ناكو عسل ميرم ةلأسمب تدقعت نا تثبل امو ىرخا حاون اهيف
 تاشقانم تريثأف . هتمهولا لاو قفتي هب نإ نكي ال يذلا حيمملا توسا لاكر كيا بهذم ىلع

 ةايحل ةوعدملا ةيروطسنلا :اهمها ركذب يفتكن ةريثك تاقطره ةأشن ىلا سماخلا نرقلا يف يففتس

 تيبتلا قحو « نيربنلا نيب ام دالبو ايروس يف هلقاف « ةيروطاربمالا يف نكي / فرا « ةليوط
 مدقتلاب [ذختآ ناك ةديقعلا حيضوت نا يلاتلاب حضتيف . ةدحاولا ةعيبطلا بهذمو « ايلوغنمو
 . ةداحلا تاعزانملا طسو يف ءيطبلا

 ضعب يف ةريثم هسفن بعشلا ىلا تدتما ثيح < [صوصخ قرشلا يف نكلو « ةداح لحا

 ناك دقف برغلا اما . سجسلا نم ريبك بئاج ىلع ًابارطضا « نابهرلا ريثأت لضفب « نايحالا

 ةيرآلا ةيضقلا

 ىرخالا تاقطرهلا

 ليلا



 « هيتاوب فقساو تاوبابلا ضعب يرآلا عازنلا يف هبعل يذلا رودلا نم مغرلا ىلعف . اموده رثكا

 اذهل يقيقحلا ىنعملا نا يلجلا نب « سويسوربما سيدقلا وئاليم فقساو « نويراليه سيدقلا
 ةيفسلفلا ةقاذحلا نم تورق مهتزوعا نبذلا ابيرقت 3 ةفقاسالا مظعمو نينمؤملا ةيرثكا قاف دق عاذنلا

 . نييقرشلا نهذ يف كاذن 1 اهرامث تطعا يتلا

 ةمكلسم اباضق لوح ابنه ناتنثا تزرب . برغلا يف ةريثك تاقطره كاذنمح زربت مل

 كثلوا لايح هداتعا بجاولا كولسلا يف ةدعابتم ءارآ نع تمحن يتلا ةيطانودلا : ةيفالخاو
 ةينايلسيربلاو «عباطلا يعاتجا عازب ىلا ةعرسب تلوحتو « دابطضالا مامأ مهتمزع تخارت نيذلا

 « سماخلا نررتلا لئاوا يف يا“ ى قحال دبع يف الا اهلخادت مو . ةفشقتم ةيفوصب تدان ينلا

 افقوم اهبف سوئيطسغوا سيدقلا فقو دقو « ةمعنلاو ةيلصالا ةئيطخلا ةلأسم : ةيدئاقملا ةلأسملا
 ركذي ائيش تسيل تاقطرحلا هذه نا ىلجف . ةيابنلا يف اهيلع م يتلا ةيئايجالملا دض ًاديدش
 فضا .قرشلا يف فنعلاو ةرارحلا نم ديزب ثفصتا يتلا مبسملا لوح تاشقانملاب تنروق ام اذا
 < برغلا نم رثكا « هسفن تقولا يف فرع دق « ةدبقعلا اياضقل هسمحت ىلع « قرشلا نا كلذ ىلإ

 ةوق تربظف : ةيقالخألا رومألا يف ًاددشت توافنت تافرصت ةيموبلا اهتامح يف فرصتت امّيش
 . ةينثولا يف لبق نم تربظ اك « ةينارصنلا يف ينيدلا هغسن

 أما . اعساو اراشتنا رشتنت مل اهتم ةدحاو نا ذا : عيشلا هذه دادعت لفانلا نم

 نارا اننا حمس ركل اتلول مسوا ًاراشتنا تفرع دقف ةيوناملا
 اهنا ىلا كلذ درمن « مهنيناوق يف اهلج اوس ىلإ تاقط رفا نب يارا درت ةرطابا اهاصحا

 . ًاضيا نييحيسملا نيب نم اهعابتا تعمج دق
 ةيمستلا فيرحتف هشينام اما - ينام دب ىلع لباب دالب يف 74٠ ةئسلا ىلاوح تسسأت

 امبرو ؟الال ةئسلا يف توملاب هبقاع يذلا يناساسلا كلملا اياعر دحا «  يحلا دا رسلا
 ةيناربالا ةيداملا نع ةديقعلا هذه تستقا .ندملا ىدحا لخسدم دنع ًاصاوم ةوشح ا هتثح قلع

 رصانع ةركفلا هذه ىلا تعمج ابنكلو . 'رشلاو ريخلا نيب داضتلا يه ةساسأ ةيونث ةركحف

 « لوقلا اذه عم ًاماجسنا « تصوأو ملاعلا ةياهنب تلاق . ةيفرعمو ةيحبسمو ةيذوب ىرخا
 ابعابتا نوؤش ةرادا ىلع ماق دقو . جاوزلا ضفر قيرط نع ةفعلابو ةلودلا ةمدخ نع عانتمالاب

 «« ةفقاسالا دو.« ةنبكلا » و «« ريخلا نوعنصي » نيذلا « نيراتحلا »مهي بتارملا مظنم تونبك
 . ىلعا [سئرو « « لسرلا ١ و

 ةكلمملا جراخ ةيوناملا ةواعدلا ترشتنا «توملاب ينام ةبقاعم لبق ىتحو «أدج ركاب دهع ذئم

 ةلودلا نبد تاتسك رت يف ةيوناملا تحبصا ثيح ىطسولا'ايسآو دنهلا تغلب ةبج نف ٠ ةيسرافلا

 ارما اهتاخاجت تناك ثيحمر صم ىلا « برعلا ةطساوب « ةيناث ةبج- نم تلقتناو « نماثلا نرقلا يف
 اينايساو ايقيرفاو ىرغصلا ابسأآ ىلا كلذ دعب تدتماو . هتلمح سونايسبلكو يد ماق نيح اعقاو
 ردصأف . اهرارسا ىلع نيعلطملا نم ةقيض تاراطا قطانملا هذه يف دعتتمل اهنا ىلع « ايلاطياو

 ةيوناملا

 نيا



 م داهطضالا نكلو . اهدابطضاب ةدع رماوا « سونايسيلكو يد نوناق دعب « نومحسملا ةرطالالا

 ناك « هئادتها لبق « سونيطسغوا سيدقلا نا كلذ ىلع ليلدلاو : ةيادبلا يف ةجيتن نع رفسي
 فتررقلا طساوا ذنم ةيلاعف مظعا حبصا هنا الا . ةنينأمط لكي ايلاطيا يفو ايقيرفا يف ايونام

 نم ةيروطاربمالا ةايح نم لوطا تناك ةيوناملا ةايح لعلف « كلذ نم مغرلا ىلعو ؟ سماخلا
 ٠ ( اهلؤ وهو هلاطاوعمام )نييجسلألا ءايقنالا ةقطره يف اهل اثيرو تدجو أبنا ثمح

 دارطاب اهبلا مضنا دقف « ةيحسملا تّزه يتلا تابارطضالا نم مغرلا ىلع

 . ةجمنن نود قبي م ءالؤه تفاهت نا ريغ . نوريثك ددج نودحيسم

 زوحي ال لجا . ةيحسملا ةدايعلا يف ةششثولا بساورلا راكنا ىلا لسس ال

 فرا هيق بيرال امتو . ممصتو دصق قباس نع ابملع ءاقبالاب ًاصوصخ دقتمن وا ابمسحن نا

 اهيلا دوعلاو اهءافشا نيمصاو <« عاطتسملا دبج اهومواق دق « نيعمتجم وا ندرفنم « ةفقاسالا

 . تافارخلاو مانصالا عم نولهاستي نم « ًادج بلصتملا « سوئيترام سيدقلا نكي لو . راعلاب

 وه اهنم صلختلا ددجلا نويحيسملا عطتسي مل يتلا تاداعلا ةوق ىلع ليلد ريش ناف كلذ عمو

 . اهب لوبقلا بجو يتلا تاملختلاو تابلستلا

 خيراتب هب لفتحاو نروتاس داعأ نم ريثأتب عفرملا ثدحأف . ًادابعا نوحسملا ءالؤه ضرف

 بجوت دقف « ابهلإ ةدالو ىركذ يبحت ةينثولا تادابعلا ضعب تناكاملو . كريوللا دابعأ

 ةيادبلا يف اوراتخاف . هخيرات ديدحت يف ددرتلا ضعب لصح دقو . حبسملا داليم ىركذ ءايحا

 ءمارذع نبا هلا ةدالو دبع رصم يف قفاوي يذلا ( رباني ) يناثلا ناك رهش نم سداسلا مويلا

 كترأل ( دابعلا ) روبظلا ديعل (خيرات حبصا نا عبارلا ثرقلا يف خيراتلا اذه ثيل ام مث . ضيا

 ديعل اخيرات (ريمسيد) لوالانوناك نمنيرشعلاو سماخلامويلا نيحبسملا ةفاك ىلع اوضرف نامورلا

 «يوتشلا سمشلا بالقنا «حبسملا لبق لوالا نرقلا ذنم «مهرظن يف قفاوي مويلا اذه ناف :ذاليملا

 ,سمشلا دلوم ىركذل ءايحا موبلا اذه يف هب لفتحي يذلا ديعلا حبسفلل اوسركي نا اودارا دقو

 «ةياغلا يف ءادرجلا عقبلاو عببانبلا اهمف امب ةسدقملا نكامالا ىلع ءاقبالا يبعشلا ناميالا ضرفو

 . مهرئاخنو ءادهشلا ةدابع عيسوتو مئاتلاو روصلاو ةكئالملا ضرف .ك . خلا

 لوقعملا ريغ نم تاب « ريهاجلا ىلا ذئذنم تبجوت ةرفاظلا ةنامدلا ةدابع نا ؛ةدح نمو

 كلذ ىففأف . دابطضالا نم ةشخ يفختلا ىلع ةمترملا ةريغصلا تائفلا ةدابع رارغ ىلع اهؤايحا

 .ةسينكلا ةورث اهل اترفو ةهبأب اصوصخ ةدابعلا تطيحأو .سوريلكالاو نينمؤملا نيب لصفلا ىلا

 ىلا تفاضأو . اقيقدت رثكأ اسوقط تدمتعاو . اهتلمجو اهتعسوو ةسبكلملا سئانكلا تديشف

 « ىقيسوملاو مئارتلاو تاءاميالك « ةيجيراخلا تاداعلا ضعب لوانتلاو ةيحورلا تاءارقلاو ةالصلا

 . ءاونلا يلع جذسلاو ةبخنلا يف نامبالا ةرارح كيرحتو ةيذغتب ةنيمقلا

 نا « اهدابعا ةمظعو اهسوقط لبنو ةيحلالا اهنكاسم ىئسي « ةيحبسملا تعاطتسا اذكهو

 «اهدوعزا ةلئام صالش دوعوب ةمآلا ضعب ىتأ ام اذاو .ةينثولا مهل هتمدق ام قوف اهينمؤمل مدقت

 ةدايعلا تافسكت

 ةيقالخالا تالوحتلاو

 ليز



 «اهرظن يف « ناميالل ةمبق نم امن ؛ةبحلا وه «لقالا ىلع ديدج ءيش ىلع توطنا دق اهميلاعت ناف
 ةلواحم ةمغب ترئاكت دق « اهتوعد لعفب « لامعالا هذه نا انيأرو انل قبس دقو « لاععالا نودب
 « رطاخ بيطب « اوعضي نأب بيرقلل مهتبحم نع انتنبك نهربيلف » . يرشبلا ءاقشلا فيفخت
 ىتأ < ينثولا تونهكلا ىلا هردصا يذلا رمألا اذهب . « نيزوعملا فرصت تحت مهبدل يذلا ليلقلا
 يتلا ةسينكلا قوفتب اينمض افارتعا فرتعاو ةيحيسملا نع اهسبتقا ةديدج ةعدبب سوناملوج
 م فرا « ةيلوتبلا ديجمت ىلا عفد رخآ ديدج ءيش ىلع كلذ ىلا ةفاضالاب توطناو . اهنع دعتبا
 ةلواحم لشف دعب « كلذك تدأو . روجفلاو ةراعدلا دحج وه « جاوزلا ىلع محلا ىلا نكي
 نم قرلا ىلع ءاقبالا عنمي الو . ًايجيردت نيفياسملا تازرابم ناصقن ىلا كلذ يف ردنكسالا
 . ةيقالخا ةروث اهتقفار دق ةينيدلا ةروثلا نا وهو الا « بجاو جاتنتسا ىلا صواخلا

 ةيركفلا ةايحلا -؟

 . ًاضيا اهتقفار دق ةيركف ةروث نا « كلذ ضيقن ىلع « لوقلا انعسي ال

 ةماعلا فورطظلا ١-

 يف ةوقب زربي « ركفلا نروؤش يف « رارمتسالا ىلع ممصتلا نا
 . ةيعاتجالا ةيخنلا تاف رصت

 حصب لوقلا اذه نكلؤ . قباسلا يق اهنم اعاضتا رثكأ ةقبط نم ةرطابالا ردحني ام ابلاغ
 فررقلا نم يناثلا فصنلا يف نويريلالا ةرطابالا مه نينشخو ءادعس دونج نع مالكلا يف اصوصخ
 نم طابض ءانبأ هلقا وأ ةرطايأ ءانبا « اياد سونيمسسكمو سويريلاغ دعب « مبلكف . ثلاثلا
 ءارمالا وبذبم ناك « لوالا يروطاربمالا دبعلا يف ىرج ام ةوساو . ًايبسل ةعبفرلا بتارملا
 «سوبسيرك بيذهت سناتكال ىلا نيطنطسقبلطدقف .تبصلا يعئاذلا ةذتاسالا نمنسلا يثيدحلا
 لكوو « سونايسارغ هئبا بيذبتل «فيرت» ىلا « ودروب » نم نوزوأب لوالا سوناينيتنلاف ىتأو
 يروطاربمالا دبعلا يف ىرج امب ةوسأو .سريداكرا هنبا بيذبت رمأ سوبتسيمبث ىلا سويسودوش
 « لثم ريو . ةرادالا بصانم ىلا ىتجو ةعيفرلا بتارملا ىلا ءابدالا ضعب لصوت « ضيا لوالا
 « هذسات هنيع مث « طالبلا ةيلام ريزوو ًاتنوك هذسات دلاو هنّمع : نوزوا وه « لسقلا اذه نم
 انيب « ةبسانملا هذهب ايلاطيا ىلا تمض يتلا ايلاغ يف سرح دئاقو ًالصنق « ًاروطاربما ىسمأ يذلا
 «يئانثتسالا اهعباط سونايلوج ةلاحل انكرت ام اذاو . ةقومرم فئاظو يف هتلئاع ءاضعأ ةفاك نيع
 « ايفوص ًافوسليف كلذ قوق نكي م ول < رخلآ ءيش لك لبق بتاك هنأب لوقلا انيوهتسي نم وهو
 نع اوربعي ملو . ةيركفلا تاطاشنلا ىلع ًايقيقح افطع عبارلا نرقلا ةرطابأ عيمج دنع سمان انئاف
 اونعأ دق « ءانثتسا نودب « مهف : مهريغ نود نييظحلا ضعب اهنم ديفي لامعأب فطعلا اذه
 . نييئادتبالا نيماعملا مدادع يف اولخدي مل مهنا ريغ « ريخستلا ةضيرف نم ةذتاسالا

 نأ



 ماظنلل ناك لجا . تافصلا ةطسوتم تاطاشنلا هذهاانل تدب ام اذا ماظنلا أطخ أطخلا سيل

 حادتما ىلا اعد دق هسفن ىلوالا ةيروطاربمالا ماظن نكلو . ةيرحلا نم ًاديزم كرتي مو « هيبلاطم

 ساكمتا ىثدأ ال نا سمل اذا ركفلا ديعص ىلع ةمواقملا لالذا يف عريو « ةيمسر بطخ يف كلملا

 مهب هبقشملا باوجتسا يف ةوسقلا نم-ديزمب فصتا هنكلو < كاذن هسفن ءيشلا ثدحف . يمايس

 نسم ديزب ةيللاعئاصنلا ءادسا مه أ ايبا ءامع ذوق لعلو . مهيلع موكتح ا م ادعا يفو

 فشتسي امم 4 «سونايارت نيبأت يف » « ائيش ىرت نسلف . (شمخ ادق كلذ يفخي ام ابلاغ « ةيرحلا

 ةيصخشلا فواحملا ضعبب سونناسل رعشب دقو . سنالاف ىلا سويتسيمبث اهبجو. يتلا بطخلا نم

 ةينثولا دباعملا نع عفادي نيح ركفلا هنم لغشي ام سيل نكلو « باصتغالا تالواحم ضعب يف

 عتمتي سونيلسرم سونادما نا ودببف « هنم بيرقلا ىتح « خيراتلا يف اما , ةياملا قح دقتني وا

 . حيدملاو دقنلا يف ةمات ةيرحي

 قاطنلا يف ثدح ام رارغ ىلعف .قباسلا يف هل آلئام «ةقيقحلا يف « ىلعالا يفاقثلا لثملا لازر ال

 , دنعب نمز ذنم همي يذلا هاحتالا يف هريس روطتلا عبات « يعاّيجالاو يداصتقالاو يمايسلا

 فينعلا لاجعتسالا كلذ «ةينمزلا ثراوكلا ةمدص ريثأت تحت « هيلع أرطي م هنا كلذ ىلا فضأ

 ءالبنلاف .عمتجلا راثخاو داصتقالا همجوت ىلع ةلودلا عجشو ةقلطملا ةطلسلا بلصت ىلاىضفأ يذلا

 ام رارغ ىلع «ةيبدالاو ةيركفلا رداونلاب مبغارف تاقوأ نوألمب اولاز ام «فصاقملا يف «توبسلجلا

 ريصاعأ اهيلع تضق يتلا 000 رارمتسا مهنأك و « نيينوطنالا دبع يف يرحي ناك

 راثئتسالاب نوهاجتي مهتلعج دق ىنغلا يف مدبع ةثادح نا ىلا كلذ درمو « ةيروثلا ثلاثلا نرقلا

 فصنلا يف تلككش يتلا نامورلا خويشلا ةئفك « « نيعماللا » نيب دجنل انناو . ديلاقتلا لضفأب

 نيرسفمو ءافرظ ءابدأو ةنيزر ًالوقع « ايلاطيا يف عينملا ةينثولا نصح « عبارلا نرقلا نم يناثلا

 نيفلكتملا دحن انناف .اضيا ةلئاتم اهسفن تائيسلا نكلو . عسأو ملعب نواحي ي ينبتاللابدالا عئاورل

 , سوايرده دبع ةيعلصب هبشأ يه ة ةيعنصب «ديلقتلاةقيرطو ةريصقلا راعشألاةقيرطنودمتعي نيذلا

 دق هنكلو دهعلا مدق هيلا ليملا نا لجا . نايبلاب علوا دق هلك عيفرلا عمتجلا نا كلذ ىلا فضأ

 لافتحا نم سيلف : كاذن5 هلتحا يذلا قومرملا زكرملا مايالا نم موي يف لتحي لو . ةوق دادزا

 رابكب ءافتحالا ةيغب ديلقتلا اذه ىلع تايالولا تجرد دقو « ةبيأ ةبطخ نودب يروطاربما

 « ةينفلا زكارملا ءلمل « انابحا ةرادالا تأكلو . حئادملا هذه عيزوت ىلا نوعراسي نيذلا نيفظوملا

 0 ل ار هما اعلا دل

 ةببرتلا ةدام وه نابسلا 3 دئاسلا داقتعالا ىلع ليلد هني ةفلتخلا نوؤشلا ةجلاعم اهنالخ

 دحأل ةروهشم ةءاكب دا اهشتسالا انل واحمو . تصانملا ىتش. يلوتل ناسنالا دعت يلا ةيساسالا
 . اشيا لمعلا ةذاجا لع وه مالكلا ةداجا مع نا نيتوا ءابطخم

 رارمتسا رّسفي هرودب هنا اك « ملعتلا رارمتسا يف هريسفت رارمتسالا اذه نا

 . ًاضيا ملعتلا

 ع



 يف ودبيو .ةطسودملا ةقبطلا ليبس كاذن1 تضرتعا يتلا تابوعصلاب انركف ام اذا ةيلوطبلاب اهفصن
 ةنسلا لبق ةينيطنطسقلا يف يلاعلا ملعتلا مظنت م يبف : دهجلا نم ًاديزم لذبت مل ةلودلا نا مقاولا
 يفو ددعلا يف توافت ىلع « ًابيرقت 3 ندملا ةفاكل لئذنم ترفوت ةيدلبلا سرادملا نكلو ٠ ا

 يف - ةيقيقح تايرابيم مظنت يتلا ةيلحلا :تالئاعلاب طونمن نيباعملا ءاقتنا اما . ملعتلا ةجرد

 « نيفظوملا رابكف :؛ ةرادالا طغضل عضخت ام اريثك يتلاو « نيحشرملا نيب  ًاعبط « ةحاصفلا

 تعفدو .ىربكلا زكارملا يف ًاصاخ اماّيها تانيبعتلا هذه اوراعأ دق « هسفن روطاربمالا ىتحو

 لمع ركذتي لاز ام يذلا نوزوا نم يحوب « ةموكحلا تثبل ام ايمسر ابترم ةذتاسالل ندملا
 نومضم بسك ىوس سل بترملا اذه نكلو , ةياهنلا يف هثتممق تددح نا «ودروب يف يسيردتلا

 دقف كلذل . ةذمالتلا نم ةافوتسملا ةيسردملا موسرلا عومج هيلا فاضي «ةشيعملا نيمأتل يفكي ال

 ةقايللا نم واخت ةبراضه بيلاسأ ىلا « ملعمو ملعم نيبو « ةئيدمو ةنيدم نيب « ةسفانملا تأجل
 نم دعبا « ًالثم ةيكاطنا يف «سويناببلدك «ةربشلا عئاذ نايب ملعم نأب ديكأتلا انئكميو . ًانايحا

 ببس ىلا هدرم ةيزاوج.روبلا ىلا نيسنملا يندت ناف ًاضيا كلذلو . مئاد يلام راسب هل رفوتي نا
 يف ةردان تلاز ام اهنكلو « ىضم تقو يأ يف اهنم رثكأ ندملا يف يبف : سرادملا ناصقن ريغ
 . قباسلا يف م فايرالا

 قلطني لاز انف . لوالا يروطاربمالا دبعلا ذنم نذا يوبرتلا ماظنلا لدبنت م
 ةيواز نم أدبا مهيلا رظني نيذلا نيخرؤملاو « ءابطخلاو « ءارعشلا ةسارد نم

 باجعالا عوضوم ىمظعلا ةيكيسالكلا عئاورلا ةسارد نم ةماكبو « نايبلا

 . ليجرفو سوريموه تافلؤم يف ةءارقلا معتي « دبعلا كاذ يف ىتح « دلولا لاز امو : ماعلا

 مهيلا ابهجو يتلا تاداقتنالا نم مغرلا ىلع تاداعلا هذه رييغت مهسفنأ نوبحيسملا لواحي م
 ةيكسالكلا ةيبرتلا نأب اضيأ مم اوماس دقل . .ًالثم سوناملوترتك « قالخالا روما يف ًابلصت مدشأ

 يبف . ةئهربلا دعاوقو لالا ىنعمو كاردالاو قودلاب هلمجت اهنا ذا « لقعلا بيذبتل ةيرورض

 ناكف . وم لك اهدحو زيحت اهأكو تدب اهنأل « قحال ون يأ هجو يف فقت نا نم دعبا يلاتلاب
 هيلا فيضت نرأب اهمامأ وه ام مدختست ناو مانصالا ةدابع نم رذحت نا ةديدجلا ةنايدلل ًايفاك
 « ةيوسللا هذه فيلح زوفلا ناك ثلاثلا نرقلا ذنمو . ةسينكلا وا ةلئاعلا ةطساوب صاخلا اهميلعت
 ديلاقتلا نم يأ وأ مهتادقتعم نم يأ نع مهنم لزانت نود «نييحبسملا ضعب سرافف . حجرن اك
 يلاعلا ملعتلا دهاعم يف مث « ًالوا « نيينثولا ىتح « دالوالا سرادم يف ملعتلا ةنبم « ةيسردملا
 دقو : نيملثو نيماعم يديأ ىلع مهسورد نويحيسم بالطو ةذمالت عسات انيب « ةفسلفو نابب نم
 . لدابتم لهاست نم نهارلا عضولا اذه همزلتسا ام لكب نافرطلا مس

 اذه ضرب ملف , سونابلوج نم ةهدابمب الإ « لاح لك ىلع دمالا ريصق وهو « فالخلا زربي م

 ريبعتلا نيب < ىنعملاو ىنملا نيب « ةلمج اهنع عافدلا دارا يتلا ةينانوبلا ةفاقثلإ يف « زيي نا زيخالا
 طورش ةيدلبلا تاطلسلا ديق ايسردم انوناق "9 ةنسلا يف ردصا دقف كلذلو . ةدبقعلاو يلاملا

 :ةسردملاو ةيحسملا

 سف وول سوئايلوج نوناق

 ا



 طورشلا هذه نا حضري يرود باتكب هقحلأو مهنيبعت اهنم بولطملا نيداعملا ءاقتنا يف ةيقالخا

 !بجعلا اي » :اهيزن ًاريسفت ةيكسالكلا عئاورلا ريسفت نوعيطتسي ال مهأل نيحبسملا يف رفوتت
 لكل ةاده ةهآلاب سايزيلو طارقوزباو ديديسوتو سنيتسوميدو دويزيهو سوريموه فرتعي ملفأ

 ... مومركأ نيذلا ةهلآلا راقتحا ىلا مبعئاور رسفم أجلي نا يرظن يف قرخلا نمف ... ؟ ةببرت

 ءيش لك لبق هيلع يضقي بجاولاف « مهعئاور رّسفي نم ىلا ةكحلا سانلا دحا بسن ام اذاو

 بهذيلف « امارتحا تانئاكلا مظعأ ددصب اوأطخأ مهنا روصت اذا اما .ةملآلا وحن مهاوقت ءافتقاب

 سونايلوجرظن يف يمك#ت حارتقالا اذه نايهيدب .« اقولو ىّستم اهبف رسفي ى نيدليلجلا سئانك ىلا

 فرا دعب مهرئاث راث دقو « ًاضيا نويحسسملا ىأترا اذكهو . ةيبدالا ليجانالا ةكاكر بيس

 ىلاو ًارعش سدقملا باتكلا مظن ىلا اوعراس دق مهضعب نا ىلع « ملعتلا نع ايلمع كلذب اوصقأ

 عوسي نيب ثيداحالا غارفا ىلاو ميدقلا دبعلا نم ةاحوتسم عسضاوم يف لزاهملاو يمآملا فيلأت

 . ةينوطالفالا ٍةقيرطلا ىلع تاراوح يف هلسرو

 ىرخا ةرم ملعتلا باب حتف دقف : هعضاو تومب تام دق يمردملا سوناملوج نوناق نا ريغ

 . اهدبع ىّلو ايجولوثيم نم هلع يوطنت امو ةيدملقتلا صوصنلا ىلا اوداع نيذلا نييحمسسال

 توهاللا سيلو . تاذلاب ةمحسملا ةيبرتلا لوصأو سرادملا ربظت ىتح ليوط نمز يضتقيسو

 « آالثم ةيردنكسالا يف سونيجيروا ةلواحك « تالواحلا ضعب نم مغرلا ىلع « كاذن1 هسفن

 تاشقانملا ىوس « هئدامم ىلع فوقولل «نينمؤملاو ةنهكلا ماما سيلو :ةيماظن تاسارد عوضوم

 دقف ةيئادتبإلا ةسردملا اما . اهب نوموقي دق يتلا تاءارقلاو اهنوعمسي يتلا تاظعلاو اهنورضحي يتل

 هذه يف ائيطب اهون نوكيسف كلذل .نيبمالا نابهرلا ملعت ةيغب طقف ةريدالا ضعب يف تمظتنا

 ملعت لجأل « اهثادحا ىلع برغلا يف ةفقاسالا مغريس يتلا ةسردملا يف هرارغ ىلع « ةريدالا
 .. ندملا يف ةايحلا قانتخا « مهتنبك

 دبعلا لالخ قيرغالا هعضو يذلا ماظنلا نع يروطاربمالا دبعلا يف يسردملا ماظنلا سبتقا

 امو . ايجيردت ىشالت لب نيعم خيرات يف لحمضي / وهو . ةعدقلا روصعلا تماد ام مادو ينيلهلا

 يتلا يه ماظنلا اذه ةموعد ناف « ام عمتجم يف ةيفاقثلا ةايحلا رّسست وا هجوت يتلا يه ةسردملا نا

 ثحي امئود « سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ىتح اهسفن ةعدقلا روصعلا دادتماب لوقلا ىلا وعدت

 . نيعم يسابس ثدحب اهتياهن طبر نع

 «ظافحلا نسحت م ةسردملاف :يناثلا يروطاربمالا دبعلا ذنم لصح دق ًالدبتنا ىلع

 ماد ام ةيروطاربمالل تاغللا لب ةغللا ساهترفو يتلا ةدحولا ىلع « قباسلا يف اك

 . ةغللا ةيجاودزا وه ةدحولا هذه هيلع تماق يذلا طرشلا
 نم ؛ قرسشلا ماقو . بابشلا اهاقلتي يتلا ةببرتلل ىلعأ ًالثمو [سإسأ ةمجاودزالا هذه ترمتسا

 يلاتلاب مظاعتو « ةرادالا رود نأش مظاعت دقف . ةشيتاللا ةغللا ملعتل يقيقح دوبجمب  لسقلا اذه

 ماكحأو ةيعيرشتلا قئاثولاو شيجلا ةدايقل ةدمحولا .ةيمسرلا ةغللا تيقب يتلا ةينيتاللا ةغللا نأش

 يردللا عضولا

 لق



 تاطلسلل نيكرات ةنيتاللاب نوبتكو اهمف نيفظوملا نكلو ؛ ةينانوي ةئيدم ةيليطنطسقلا . ةاضقلا
 فررقلا رخاوا يف الإ « ماكحالا يف ةينانويلا ةغللا مادختسا أدبي لو . ةمجرتلا نيمأت رمأ ةيلحملا

 يف ثدح ام ضيقن ىلع - كلذ ىلا فضأ . سوناينيتموج دبع يف « عيرشتلا يفو « عبارلا
 سونايما خرؤملاك : يبدالا مبطاشن يف ةينبتاللا ةغللا اومدختسا دق نييقرشلا ضعب نا - قباسلا

 ثرقلا ل اوا يف يردنكسالا سونايدولك رعاشلاو « عبارلا نرقلا يف يكاطنالا سوئيلسرم
 ةيسايسلا برغلا ةيولوال ةحينن كلذ لك ناكو . ةرهش اهنود مم نمم اضيا اهريغو < سماخلا

 كلذ يف ىرن نا مث نم بحي الف . ديجلا اهبضامبو امورب نييقرشلا ضعب باجعالو ةيركسعلاو
 ةشيتاللا ةغللا تققح اذاو . ةينانوبلا ةراضحلا ىلع ًايركف ةينيتاللا ةراضحلا قوفت ىلع ًاليلد
 درمف «(4؟# ص_١١ لكشلا رظنا) ناقلبلا يف يميلقالا عسوتلا ضعب « ةجئار ةغلك « كاذنآ
 حوزنو بونادلا ىلع شيجلا دوجو ىلاو هتايطعم لبجن يئاصحا عضو ىلا « مجرالا يف « كلذ
 / , ابنع ىلختملا اسإد نع ةنيتاللا رصانعلا

 يف « لاعتسالا اذه راشتنا ىوطنا دقف . لاوزلا ىلا نيتغللا لابعتسا لام دقف برغلا يف اما
 نا ةينيتاللا ةغلل قبس هنال ضقانتم يلوطب لمح ىلع «لوالا يروطاربمالا دبعلا لالخ « ةقبقحلا

 م« ةيسقط ةغلك ةينيتاللا ةفللا ةيبرغلا ةسينكلا تدمتعا نا دعبو . ةفاقث ةغلك اهتيلها ثتبثأ

 تالداجلا ضومغلا فنتكا عبارلا نرقلا ذنمو . سوريلكالل ةيرورض ةينانوبلا ةغللا ةفرعم دعت
 قايطوام»اةم ةينيتاللا ةكلا بيك رت را عم : نيتغللا قئاقدل لدابتملا لبجلا ببسب ةيتوهاللا

 «طق هسفن ىنعم ا ةينيئاللا ةماكلل سيلف ©( 58 ةئنانوبلا ةماكلا بيك رتل لئامم (رهوج )

 ةذتاسالا ضعب لاز امو . يواقبنلا نوناقلا راصنا نيب مهافت ءوس نم رثكا راثا يذلا ءيشلا
 « نوزوأ ةطساوب « مهنم انفرع دقو . ةينيتاللا ندملا يف ةيناثويلا ةغللا نومّلي لصالا يينانويلا
 فرتعا دقو : سوردلا هذه نم اورفنف ةذمالتلا لع بعص دق دوبجملا نكلو . ودروب يف ةسمخ

 سيدقلا رطضاو««ةينانوبلا سورذلا نع ةفرص ًاحداف أطخ هنس ةثادح يف بكترا هناب » نوزوا

 نكي مرمألا نكلو « هتخوخيش يف ةينانويلا ةغللا عت ىلا « هتوهال تايضتقمل « سونيطسغوا
 طاسوا يفاالا نيتغللا لامعتسا مدي ملو . أدبج اهناقتا نم طق نكمتي مف 2« هيلع البس
 . نييصوصخلا نيبرملا مادختسا اهتعاطتساب لاز ام يتلا ةفاقثلا ةعساولا ةينامورلا ةيطارقوتسرالا

 يف ربظ يذلا كلذل عقاولا يف آلئام روطتلا ءاج « ةيسايسلا ةدحولا رارمتسا نم مغرلا ىلع

 دعبأ ةينيتإللا ةغللا حاجت سرا ديب . ةيتايرسلاو ةيطبقل' « نيتيدلملا نيتغللا ةضهن لعفب قرشلا
 ىلع سونيطسغوا سيدقلا نابتاو كاذنآ ةيتلكلا ةغللا ةظقي نم مغرلا ىلع برغلا يف اخوسر
 نكلو . ةهبدقلا تاغللا هذه هتداعتسا ديدج طاشن امهرسفي دق نيذللا « ةيقينوبلا ةغللا ركذ
 ؛ نيحلا كاذ ذنم شاكنالا ضعب ةرورضلاب اهقفار دق ةيدلملا تايزاوجر وبلا فعضو ندملا رقبقت

 يتلا « ةيبعشلا ةرطفلا ريثأت تحت ةيصوصخلا ةيميلقالا تاجبللا روهظ ةموتحلا ةجيئنلا تناكف

 « ةينيتاللاو ةينانوملا ىلع انرصتقا ام اذاو . ىرخا تاريثأت لعفب ةقحاللا دوبعلا ي ةوق دادزتس
 «نيتبروطاربمالا لاصفنا ىلا ةرباربلا تاوزغو ةيسايسلا ثادحالا يضفت نيح « ديكأتلا انل زاج
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 . نيتفللا نيثاه لامعتسا نم دحلا لبسيس ثدحلا اذه ن
 ددعلا ةيابن لبق ذئهف . يركفلا دبعصلا ىلع عضولا اذه جئاتن يف يلاغن نا زوحيال

 هببجوتو لقعلا بيذهتب <« هعونتو هتورثب « نيت ثارت نيتغللا نم لكل ناك لوألا يروطاربمالا
 لقني' نا ثيلي ال ةيهالا ضعب ىلع يوطني باتك لك نا كلذ ىلا فضا . اهكلسي قيرط ةيا يف

 . ةينيتاللا ىلا ةيئانوملا نم هلقا

 تافلوملا -؟

 ام اذا « ةققحلا جئاتنلا ناف كلذ عمو . ةماعلا فورظلا يف ركذي لدبت نم هذه ةلاحلاو سيل
 صاخ عونب ثلاثلا نرقلا يف هسلان يذلا طاطخن الاف .ناكمب ةيمهألا نم تسيل «عومجتم اهلا انرظن
 روبظلا ىلا داع مث 4 عبارلا نرقلا يف تقولا ضعب فقوت دق - ماعلا بارظضالا همتحي يذلاو -
 . ةثيثح ةكرح ًامستم

 «ةيلمعلا تاقيبطتلا يف مدقتلا ضعب ناف . يماعلا دمعصلا ىلع نزح رقبقتلا اذه نا 57

 : ةروطخ مظعأ وه ام يفخي نا نم دعبأ « هردق قوف هردقن نا زوجي ال يذلا ينعلا رقبقت

 لبف . قطنملا دعاوقل اقافوو درجم فغشب ثحبلاو ةظحالملا نع اهفارصناو ةيماعلا حورلا رخأت
 ٍلغاشملل كاذنآ ناسنالا اهي لس يتلا ةيولوالا ىلع عقت كلذ يف ىربكلا ةيلوؤسملا نا يف بير نم

 ءيش يأ لبق ترعش دق يبف . اهيلع ةيفوصلا ةرطبس لعفب قيرطلا هذه ةينثولا تقش 9 ةينيدلا
 ( ثوكلا رارسأ ةفرعم اه دبت ل : قلطملا نئاكلاب داحتالا ىلا" ةجاحلابو يفطاع قفد ىلا لبملاب رخآ
 تفرص اذا ةئزحم حبصت لب ؛ ةيهلإلا ةكحلا لوح خسار نيقي ىلا تداق اذا الإ هبف ًابوغرم ًارمأ
 ينانملا فقوملا اذه نا ريغ . دحرالا اهءازعو يسيئرلا اهبجاو لكشت ىتلا تادايعلا نع سفنلا

 مان 1 يذلا وظعالا يحولا ىلع اولصح نيذلانيمحسملا دنع اضيأ اسامح دشأ ًاراصنا فداص دق
 فنرا انيلع ريسعلا نم سيلو . هسرد يف اوقرغتسي نا يلاتلاب مهيلع بجوتف سدقملا باتكلا هايا

 ليبس يف لذبي دوهجم لك ىلع امربم امكح ردصت ةيئدبم تاحيرصت © ةسينكلا ءأبا ىدل « عمجت
 ضعب ىلع ءاقبالاب يضر يذلا سومليساب سيدقلا ىوس ةدعاقلا هذه نع "نشي مو . ىرخأ تاياغ
 يتلا ةيرظنلا اما . لضفا اكاردا ببجعلا قلاخلا لمع كاردا ميتت ام راذقمب ةقباسلا تاقيقحتلا
 راطا جراخ وه ام لك الفان هنالعاب سوئيطسغوا سيدقلا اهددح يتلا كلت يبف جاورلأ تفرع
 هيوتحيو «ًارضم ناك اذا باتكلا هئنطخي باتكلا جراخهماعت ناسنالا عبطتسي ام لك» :باتكلا
 . « ًاديفم ناك اذا

 ءانه رصتقنلو .ديعصلك ىلع هل ىثري رقبقتكلانبف :ملعلادوك ر نع ملكتننا مث نم فاكب سبل
 يف اهمملعت رصحنلا تلا تاضضايرلا لامها ىلا ةراشآلا ىلع « تافلؤملاو نيفلؤملا ءامسأب دابشتسا امئود
 اذهب ةوسا نويحيسملا هتقم يذلاو « مجنتلا لع هيلع ط يذلا كلفلا لع رخأتو « ةيردنكسالا
 اهاصتا بسد ءًاضيا ةتوقمملا ءاسكلا يف ةيعيمطلا مولعلا نابوذو «ةرشابم ريغ ةروصب « ريخالا

 لف



 ًارما قياسلا يف اهليصحت ناك يتلا ةبفارغجلا فراعملا راثدناو « ةبجعملا تاببلتلا ينو « رحسلاب
 قئالعلا لع ةظفاحلا نمو «ةيئانلا قطانملا نم نيتآلا ةرباربلا دوجو نم مغرلا ىلع كلذو « ايداع
 اذه هعمج ام ىلع ظافحلل ماها امبود سومملطبو ميدقلا نيلب اولحتنا . ىصقألا قرشلاب ةيراجتلا
 أوركتا اك «ًالفقم أرح نيوزق رح نوككي ناو لكشلا ةيورك ضرالا نوكت نا اوركنأ .ريخالا

 تسربف ىلا « ةيرحتبلا قيرطلا » تفيضأو . رمقلا ةييذاحي رزجلاو دملا ريسفتو لمللا فصن سمش

 . رزجلا دادع يف سانرابلا اهبف يصحأو ( الكرك يأ ) « سوئينوطنا قيرط »

 ظفلتةميدق روصع «ةرشابمةروصب «ىطسولاروصعلل هتكرتيذلا يماعلاثارتلل مث نمةيمهأ الف

 .ىمظعلايناثلا نرقلا تافل ثم ىلا ةدوعلا يف هلَقُأ لضفلاىطسولانورقلل نوكمسو «ةريخالا اهسافنأ

 مف « لوألا_يروطاربمالا دبعلا يف قرشلا لخد ىنامور مع وهو « نوناقلا اما

 نم نوناقلا لاجر غلب دقو , ساوريواس ةلالس دبع يف لب « دبعلا اذه يف رهدزب

 امور ىلا مهيعدتست ةيقرشلا ةلالسلا ءذه.لعج- ام «نييروسلا نم مهمظعم يف مهو «كاذن ةرهشلا

 ملو « رصيقلا سرحل ةداق «سلوبو سونايبل وأو سوثايلببإب مو < مهنيب ةوروبشملا ةثالثلا حبصاق ٠
 تفصتا . عجاف توم ىلا اهب تبتنا دق نيلوالا ةفيظو نا ذا لاح لك ىلع مهريخل كلذ نكي

 لسلستو قيسنت عضو تمتاو . ةلادعلاو ماظنلا نيب قيفوتلا تلواحو عانقالاو ةوقلاب مهتافلؤم

 «سرياك تافلؤم دعب « ينامورلا توناقلا تعفرف . اهقسطتل ةيرورضلا تاقرافملا تزيمو ءىدابملا

 . دعب امف هزواجتي نل يركف ىوتسم ىلا

 فروناقلا

 نل ةيواوا ىلع « نروناقلا 'لاجر اهربشا يتلا [تووي اسردم كلذ هيب علنا أت اذاف
 مهماتها يرظنلا قطتللل اومتبي م ءالؤه نراف « سماخلا نرقلا لبق ةيئيطنطسقلا اهنع ىلختت

 اذه مهل تعسر انا ةيرادالاو ةعيرشتلا تارارقلا ةرازغ نا كلذ ىلا فضا . لمعلا قيبطتلا

 رخاوا يف « كاذنمح تربظف . قيسنتلاو ظفحلا يف ةروصحم ةيمسرلا مهتمبم تدغ دقو . هاحتالا

 ةيمرلا صوصنلا يا « ةيروطاربمالا « ريتاسدلا تاعوم » « عبارلا نرقلا لئاواو ثلاثلا نرقلا
 فتاك اذا دبع اهثدحاب لمعي ثيح اينمزو ايقطنم اسسترت ةبترم « نوناقلا روحت وا ثدحت يتلا
 يف ايممر #١ تدغ مث « صاخ دوبجم ةرث ةيادبلا يف تاعومجملا هذه تءاج . هلبق امل اضقانم
 ةيئيطئطسقلا يف تاونس عستلاوط تلمح «نييروطاربمالا قافتاب«ةنلس تفلأت نيح سماخلا نرقلا

 ممالا اذ اييلع قطا يتلا( ةيسردورثا نناوقا ةعومج هارشت ىلا ++ ةنلا يف تبتناو
 عمل نيطنطسق ىلا اهيف ةنجللا تداع دقو . يناثلا سويسودويث قرشلا روطاربمال اماركا
 كاذنيح تربظف . هليس فقوتي مل ةديدجلا ريتاسدلا رودص نكلو . ةيقيقحلا ريتاسدلا قيسنتو

 ديدج ىلامجا.دوبجم راظتناب « كاذ وا كلملا اذهب ةصاخلا « ةبقاعتملا « قرشلا ةرطابا ريتاسد »

 ةملمع اهتيمها نكلو « خرؤملل امس ال ًاقح ديفم لمع تاعومجملا هذه . سوناينيئسوج هب موقيس

 . ةيدلع اهنم رثكا
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 ثيح امور يف ًادج ةيتاؤم اضرا تاغللا لع ىلا ينيلهلا ليملا دجو قباسلا يف
 يف « ةيرثالا ثاحالاو «وحنلاو فرصملا لقح يف ةعساولا ةماعلا ثاحالا ترفسا يابا مصل

 . ةماه تافلؤم نع « نيدلاو نوناقلا ىلقح

 رطشلا يف رفسي لو «ةيروطاربمالا نم يبرغلا رطشلا يف « ثلاثلا نرقلا يف « كلذ لك لحمض
 ءاماعلل ةهمفملا تاحاضيالا نم هلقا وأ ةيركفلا ةمسقلا نم ةيلاخم ىرغص تافلؤم نع الا يئانوملا

 « ةبدأملا يف نويطسفسلا » باتك يف انه انفاقيتساب ريدج- وه ام ةقبقحلا يف سيلو : نيرصاعملا
 «نييطسفسلا مجارت » باتكو «سربال سنيجويدل «ةفسالفلا ريهاشم مجارتد باتكو « سوانثال

 . سوريواس ةلالس يرصاعم نم نيفلؤملا.ءالؤه عيمجو « سوتارتسوابفل

 دقف امور يف اما . مهيلع قوفتلا ىلا « ينانويلا رطشلا يف « نيفلؤملا ءالؤه ءافلخ لصوتي م
 اهعجش يتلا ةينثولا ةمواقملا تقفار عبارلا نررقلا نم يناثلا فصنلا يف ةيقيقح ةضهن تثدح

 ةينثولا نع عافدلا اولواح نيذلا « خوبشلا ريهاشم بككني نأ ةفداصملا باب نم سيلف .سوناملوج

 عئاورلا حرشو رشن ىلع « سونابفالف سوكاموكيت لآو سوك انمنسو سوتاتسكتيرب « كاذن1
 اذه ىلع ظافحلا اوربتعاو . فيل - تمتو ليجريف تافلؤم ابس الو ؛ ىربكلا ةيكسالكلا

 ىلع مقملاو يفامورلا نطاوملا تابجاو نم ابجاو « ريبك دح ىلا مهل ءاقيلاب نيدملا « يبدالا ثادقلا
 هباتكح يف ةفاقثلا ةقئافلا ةودنلا هذه ثيداحا « بوركام » نود دقو . ةميدقلا ةنايدلل هصالخا

 عاّتجالل هرايتحلا ىلع اوجرد يذلا ديعلا ببسب ممالا اذه هيلع قلطا يذلا « نروتاس دايعا د
 ليجريف تاماؤم ىلوألا ةجردلا يف باتكلا اذه لوانت . ةودنلا ءاضعا نم كاذ وأ اذه دنع

 هراتخا يذلا « نويبيش لح » ل بوركام هسركي يذلا حرشلا يف اى هيف دجنل انناو « هلضفو
 بئاص ريكفت اههجو ةريثك تاعلاطم ضرفغت ىتلا ةقيقدلا فراعملا تش «نورشش ثاحنأ دحا نم

 ديلقتل ةريخالا ةلعشلا هذه نا فسالا ىلا وعدي ام نكلو . يفوصلا ينثولا فوسليفلا اذه هب ىلحت
 . ةفطاخ ةعرس تأفطنا دق ليوط

 ًاميمصت الو ًاديلقت ال « لجاقملا ركسعملا يف دقتتت م ةلثام ةلعش نا اضيا فسالا ىلا وعدي امو
 فنا انتنكمب سيلو . ةديدج ةداسسم ىلع قيبطتلا ةنكمم ةميدقلا ةقيرطلا نا عم « ةلداحلا ىلع

 قات , طانود ىلع هابص يف ذماتت يذلا سومينوربا سيدقلاب الا «يحيسملا بناجلا نم « دهشتسن

 هتمجرت مبصتسو : همجرتي يك ةيربعلا سردف سدقملا باتكلا ريسفت يف ةفقدلاو حوضولا ىلا

 هنم بلطت مظع يريسفت لمعب ضم: . ةينيتاللا ةسينكملا ( ةيماعلا ةمجرتلا يأ ) « اتاجلوف »
 يذلا هلمع نككلو . ةديدع ثاحباو تامجرت ىلا هداقو « ةيوبنلا رافسالا يف امس ال ًادبجو "دج
 . حال دبع يفاالا هريغل ًاجبن حبصي نل هردق قح هرصع ويحسم هردقي م

 . ًابيرقت ايزاوم ًاريس خيراتلا راس

 نرويد » 5 ةمرتحلا ءامسالا ضعب < ثلاثلا نرقلا يف « ىنانودلا رطشلا يف تزرب دقف

 نكي م ةبتكلا ءالؤه نم ًادحاو نأ عمو : « سونايدوريه » و « سوبيسكيد » و « سويساك
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 خيراتلا
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  4١اهتيروطاربماو امرر-



 . اهزامحال وا ايبوشتل فسأن انلمحي ممتاقلؤم نم اننلل لصو اماذاق رد اك« ابراج
 نرقلا يف تردص ةتوقمب ةعومج ىوس ركذلا قحتسي د ام كاذن 1 سيلف ينيتاللا بناجلا نم اما

 ةفورعملا ةعومجلا يه « ةببدالا ناولالا نم نول داسف رابظا يف ةبغر ابملا ةراشالا بحت عبارلا

 انآ سول سوئايرده نيب ام ةرطابالا مجارت ماما انه نحنف .« مظملا خيراتلا د ب
 نسلو 3 ةيوضعلا ةدحولا نادقف يف يلاتلابو <« ىضوفلا هتفعاض يذلا مددع يف سيلف تقملا درم

 . ةصاخلا ةامحلا تانوفعو حيلامالا راثياو « نوتيوس » ل دساف دملقت يف « ام دح ىلا « كلذك

 مدع وه امنا « ةباتككلا تافص نم ةفص يأ هنع ضوعت نا نكمي ال امو 2« كل انه ام رش ناف
 حضتي . دحا ىلع يلطني ال لعتفم بذكب مجارتلا هذه نم ريثك نيثز دقف . ةيركفلا ةماقتمالا

 .نيطنطسقل اماو سونايسبلك ويدل اماةمدقم اهناو ءيشلك مهنع لبجن نوفل ؤماهيعضاونا اهنم انل

 موقتو . نيخيراتلا نيذه داعيتسا ىلا انمغري ةبذاكلا تادنتسملاو ةسايسلا تاعزنلا لملحت نكلو .

 مجارتلا هذه عضول رخآ خيرات ديدحت يف « دعب اهبف لصفي مل يتلا «موبلا« مظعلا خيراتلا ةلضعم د
 . اهيلع تلخسدأ يتلا ةبقاعتملا تاريوحتلل ىرخا خيراوت ةدع وا

 ةسركملا - ىلوالا رع ةثإلثلا ءازجالا نا لاح يف « ةلماك ةعومجملا هذى انيلا تلصو

 سونيلسرم سونايما فلؤم نه - عبارلا نرقلا نم لوالا فصنلاو ثلاثلانرقلا يف نيبينوطنالل

 مهأ يه ءاقبلا اهل ردق يتلا رششع ةيناؤلا ءازجالا نا لجا . ضيا اهعمجأب تلحمضا دق روهشملا

 ثيح نمف : سنلاف توم تقبس تلا نيرشعلاو سخلا تاونسلا لواننت اهنأل فلؤملا اذه ءازجا

 قدصأ اهنع هيدل عمجت دقف « (سمحتم برقم آبقارم اماو ًاطباض اما اهشاع دق سونايما نا
 هدوهجي قيفوتلا فلاح ام اذاو «ةينيتاللا ةغللاب ةباتكحلا يقيرغالا اذه رثآ دقل .اهقداو رابخالا
 لءاضتي بسلا اذه نا دبب . ةبالصلاو ةنوشحلاب فصتت ام ابلاغ ةيباتككلا هتقيرط ناف « ًانايحا
 ا خيرات أدبو « تيسات » ىطخ ىلع سونايمأ راس .ىنبملاو ركفلا تافص مام

 الو « ةياورلا يف ةضيان ةامح الو.ةمجولوكيسلا يف ةةدلسح هنود سيل وهو . ريخالا اذه فقوت

 ةامح ىقحو تايالولا ةابحل هماتهابو « ةيركسعلا هترم# هيلع قوفتي وه لب . رعاشملا يف اقافطصا

 يناثلاسناتسنوك تافصو سونايلوج هلطب تائيس ىلا ةراشالا يف هزيحت مدعبو « ةبيرغلا بوعشلا

 ابيلا بذتجا دق اهتمظع خيرات يف ريخالا نرقلا نا امورل زازتعالا يعاود نمو . سنلاف وأ
 . ىاطنالا نطاوملا اذه لاثما نم ركفو لمع لجر

 ةرتف رورم لبق هاوس خرؤم ز"ربي نلو « ريبك خرؤم رخآ ناك سوئيلسرم سونئايما نأ ريغ

 مهنايا نع عافدلا لجأل اضرع الإ خيراتلا.اوبتكي نا كاذنآ نيبحبسملا ةنكمب نكي ملف . ةليوط
 توم » ىور يذلا سناتكال لاح « عبارلا نرقلا لئاوا يف « هذ مه: تناكو . هل ةواعدلاو
 .« يسنكلا خيراتلا » وه امبق ايخيرات ًافلؤم عضو يذلا يرصبقلا سويفيسفا لاحو ««نيدهطضملا
 ميدقت ةيغب مدقلا ةمجرتلا نول اودّلق نيذلا نيريثكلا مجارتلا يعضاو لاح « كلذ دعب « هذهو

 نيبو اهنبب ناتش نكلو . 0 نينمؤملل ةودق
 . عئاورلا نم ريبكلا ردقلا كاذب امور يفو نانوبلا يف ىحو أ يذلا يركفلا ماظنلا كلذ
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 درمو . هخيرات يف بطخلا رثنف مدقلا جبنلا ىلع سوئيلسرم سونايما ىرج دقل

 .عيضاوملا لك ىلا ةلصب "تميو « ةرادصلا زكرم لتحي لازب ال ناسلا نا ىلا كلذ

 دقتفت يذلا تاذلاب فقثملا ناسنالا هنأ ثيح نم فرتحلا بيطخلا لضفي ناسبلا لوصأب ملاعلاف

 رفوت « بطخلا بناج ىلا : ناكم لك يف « ةمزالتملا ةيوغللاو ةيركفلاو ةيباتكلاو ةملقعلا هتافص

 .ًادج ةعونتم ريبعت لئاسو «لئاسرلاو « ةيداقتنالا تالاقملاو « ةريصقلا ثاحالا هل

 فررقلا يف ينانوبلا ملاعلا نم لحمضي مل نايبلا نا سوتيجنولو سوتارتسولمف امسا انل تيثي

 هيف تقفار دق ةضهن رداوب نا ديب ؛ واخو رفص نرقلا اذه ناف ينيتاللا بناجلا نم امأ . ثلاثلا

 صعب عضوو ( كداب نيتوأ )ةس ردم - كاذ دا عل دقف . يروطاربمالا ماظنلا ىلا ةدوعلا

 تانيبأتلا» ةعومج يف «« سونايارت نيبأت » عم « تعمج يتلا ةرسشع ىدحالا بطخلا لضفأ اهتذتاسا

 ةقانألاب زاتماو ةيلاع ةفاقثب ىتلحت يذلا سوكانمسس فلؤملا كلذ دعب ربتشاو . « ةينيتاللا

 شكا ينانويلا نايبلا يقب دقق « كلذ عمو . رثؤم ةيوط قدص نع ًانايحأ نهربو « ةفارظلاو
 سويريميهو سويسيريهورب مث ةرهشلا يعئاذ نيفرتحم ةعبرأ هيف زرب دقف : عبارلا نرقلا يف اناعمل

 ةماخر مهعبمج اونقتا دقو « ةيكاطنا يف سوينابيلو ةيفيطنطسقلا يف سويتسيمبتو انيثا يف
 قمعأ ةدام ناقتالا اذه ىلع رثؤن ائنكلو : ءاقلإلا يف مهنف اهزاربا يف داز يتلا مالكلا رئاود

 مهسفانو مهعيمج مهب بجعأو نيلوألا ىلع ذماتت يذلا سونابلوج مهيلا فيضن نا بجو . ًارهوج

 . اهنم راثكالا نود هتينمو هتايح موه تلاح تافلؤم يف

 ضعب هب ترثأت دقف . ًارارمتسا ىرخالا رهاظملا قاف يذلا يبدألا طاشنلا ربظم وه اذه

 . ةسينكلا ءابآ نم دحاو نم رثكا ةرشابم هب رثأت اك « هسفن سويزينيس تافلؤم

 فناييلا

 . رعشلا وهف « ةيويندلا ةيبدألا ناولألا نم ريخالا نوللا امأ

 انب ردي هنا ديب ,اتيم نكي مل نا «امادبتم «يسالكلا هربظميف يناثوبلا رعشلا ناك

 « « ةيسيئربدلا دئاصقلا » يف سماخلا نرقلا رخاوا قح هرارمتسا يه ةبيرق ةفرط ىلا ةراشالا

 فنرا : كلذ يف لبقف . ايلعلا رصم يف سلوبوناب يف دلو يذلا( را1م::::مو سونون ) رعاشلل

 ؛ اهريربت بعصي ىرخأ تاهاكف كلذ يف ليقو ؛ « نيسار » ل دّلقم رخآ تبحنأ وتكو بموت

 .ةٌئادةشهدم ةغاستسا ةوق نم ينانوبلا ركفلا هيلع يوطني امرىلا هابتنالا تفلت ةهاكفلاهذه نكلو

 « سماخلا نرقلا لئاوأو عبارلا نرقلا رخاوا يف ةايحلاب ضيني لازب الف ينيتاللا رعشلا اما

 ىلع انه رصتقنلو . زيمتلا ضعب داعتسا دق بف كلذ عمو . ديلقتلا هدناسيو تايركذلا هيذغت

 نم ةرتف هات نا دعب « لادتعالا دّسحي نوزوا نايبلا ذاتسا ناف , اهاوس ركذلا قحتسي ال نيمسا

 ةريصقلا هدئاصق يف ىءارتت ال هتيحبسم نا كلذ ىلع ليلدلاو : ةسايسلاو طالبلا ةامح يف نمزلا

 تالامج ماما ةراضنلاب هروعش مستاو ةقداص فطاوعب رعش ام اذاو ؛ناقتالا ةلوهس اهيفىلجتت يتلا

 ؛طارفالاو ةالاغملا تقمي هنأل اقيقرو حزام ًاريبعت هرعاشم نع ريبعتلا ىلع رصتقي هناف « ةعيبطلا

 ةلعافلا ةوقلا ناف كلذ ضيقن ىلعو . انايحا رحسلا ضعب هراعسأ ىلع يفضي لادتعالا اذه نكلو
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 هدئاصق عمج يذلانوكيليتس عابثأ نم يقيرغا وهو «سونايدواك دنع اناضيف ضيفت هئزوعأ ينلا
 كلذ عمو . يماحلا دئاقلا دئاصقلا هذه تقل دقل لجا . طاسوالا ىتش يف اهرشنو هتوم دعب
 «هيماح ةيرقعو امور ةمظع نيب <« دحاو باجعأب « عمجي وبف . داح نيقي سونايدولك بهحلأ دقف
 يصخلاو ةرباربلاو يقيرفالا رئاثلا نيب « ةناها ةيأ ماما عجارتت ال ةدحاو ةيهاركب « عمجي ابك
 ةغللا ةناتم انمغرتو . ونالمم ىرت ام ريغ ىلع ةيئيطنطسقلا ةموكح رتيسي يذلا سوبودتفا ريقحلا
 يمحو « هتاراعتسا ةراضنو « ةيرعشلا هتعانص ةراهمو « اهتاقتا ىلا يردنكسالا اذه لصوت يتلا
 . لانيفوجو ناكولو ليجريف ءامسا « هنع مالكلا يف < ركذتن نا ىلع « هتينطو

 ةيقسوملا هنملاطم حورلا قفدلف : ينيدلا رعشلا كاذنآ رهظ « يويندلا رعشلا بناج ىلاو
 ديشانا يف كاذنآ ةلاكلا هذه موبفم هيلع ىوطنا ام « ايفسلف رعشلا ناك نا دعبف . ضيا
 «يلونلا نيلوب سيدقلاو سنادوربنييشبتاللا تافلؤم يف احيرص ايحبسم ادغ « سويزينيس يقيرغالا

 : ةقاش ةمبم ىراك يكسالك بلاق يف ةديدجلا رعاثملا غارفا نكلو . نوزوأ هذمالت دحا
 . ةمدقلا ةفاقثلا لاوز لبق اهب ضوبنلا ىلا اوقفوت نيذلا نويحيسملا م ًادج نوايلقو

 نيمنانويلا ةسينكلا ءابآ جاتنا وه عئار جاتنا « عبارلا نرقلا يف  انمامأ ىقبي
 نم مهيلا رظننو انه مدنع فقوتن نا ةقايلل ًارياغم سيلفا . ءاوسلا ىلع نيتاللاو

 مهيلا ىفصا ام ابلاغو « ةرازغب اوبتك مهضعب ناو اوبتك مهنا يف بيرال ؟ ىرت اي بدألا ةيواز
 مبطاشنل يبدألا ربظملا اذه نككلو . هرشن نيمأت ةيغب هسفن مهمالك اولزتخاو نيعمتسملا ضعب
 «نييئمز ةساسك مث نمو « ةفقاساك مهرود ىلا ةفاضالاب « اومتها دق مهف . مرظن يف ايوناث ىقبي
 نودب ©« ىرخأ ةبج نه « ةأيح الو . ىلوألا ةجردلا يف مهيلا اهرمأ لوكوملا سوفنللو مهسفنل
 دعب < مهيلع بجوت مث ؛ نييجراخلا ءادعالا دض نولوالا نومحسملا نوفلؤملا لضان دقف : عارص
 ةيضرألا ةامحلا يف مههيجوتو نينمؤملا ملعتو « ةقطرحلا دض ناميالا نع عافدلا « ةبلغلا زارحا
 مهتاظعو ةيبهذملا مهئاحيا عيضاوم مث نم تناك قالخالاو ملعتلاو ةديقعلاف . دئاكملاب ىأللا
 , مولئاسرو

 مولجعتسا . مدهع نولثم ةبتك < مهضعب هب حرص امو « كلذ لك نم مغرلا ىلع « مهنأ ديب
 مهنكلو . بعشلا ةماع نم مهيلا عمتسي نم عم ًانابحا دصق نع اومجسناو . هودصتقاف تقولا
 ناسنالا عبطت ةبيرت اوقلت مهنا كلذ ىلا فضأ . نيرخآ ءارق وا نيعمتسم راقتحا نوعيطتسي ال
 سيدقلاف .انابحا سوردلا اهيفا وقلأو ةليملا بادآلا مّلمت سرادمنم اوج رخمتو «صاخلا اهعباطي
 سوبروغيرغل ةذماتلا يف اقيفرناك « انيح هسفن وهناببلا لعو «نايب عم نباناك يذلا «سويلبساب
 ؛ بهذلا مف رارغ ىلع سوينابيل ىلع ذداتت هلعلو ؛ انيثا يف - اضيا سونابلوجلو - يزنيزانلا
 مهيلع بجوت دقف كلذلو .ونالسو امورو ةجاطرق ف ناببلا سوئيظسغوا سيدقلا سردو
 . ىنمملاب ءانتعالا

 ةراحلاىوقتلا ترمغو انايحا مهدج ةينوطالفالا تذحشو مهنبقي سدقملا باتكلا ىذغ اذاف

 ةسنكلا مانآ
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 كألتما ىلا « ييسالكلا بدالا عئاور ةليوطلا مهتطلاخم يف < مهضعب قفوت دقف « مهدوجو لك
 « اهسفن ريتعت نا < مهلضفب « ةسينكلل قحبف . ةقباسلا دوبعلا ةبتك اهضور يتلا ريبعتلا لئاسو
 . ةيطسوتملا ةراضحلا ةثيرو « ًاضيا ديعصلا اذه ىلع

 وذ يزئيزانلا سويروغيرغ سيدقلا : ينانويلا بناجلا نم طقف مهنم نينثا ركذ ىلع رصتقنل
 ةلالدلل هبقل يفكيي يذلا بهذلا مف انحوي سيدقلاو «نيزحلا رثأتلاو نتافلا لايخلاو ةيرعشلا ةرطفلا
 نم ريثأتب « ءىدهت يتلا هحيلامأو ةقيشرلا ةيليجنالا هظعاوم اهردبت ةرهشلا ةعئاذ ةحاصف ىلع
 . ةيشيطنطسقلاو ةيكاطنا يف « ةجئاحلا ريهاجلا تابضغ « همالك رحس ةوق

 . سوئيطسغوا سيدقلا وه ظقف دحاو مظع ركذ ىلع « ينيتاللا بناجلا نم « رصتقنلو
 سئرلا «(ةياّتنع) نوبيه «ةريغصلا هتنيدم يف ناك :ىراجت ال ةوقب هيف فقسالاو لجرلا فصتا
 ىلا ةوقلا هذه, نيدم هنا يف بير ال . ًانايحا يبرغلا ىتحو « يقيرفالا يحبسملا ملاعلل يحورلا
 ال يذلا يتوهاللا هملع ىلا ًاضيا اهب نيدم هنا اي ؛ للكلا فرعي ال يذلا هلاضنو يميظنتلا هلم
 بلطم بعصي يتلا ةريثكلا هتافلؤم لصا نم « طقف نيباتك نكلو . كاذن 1 برغلا يف ملع هيراجي
 عشا ةنيدم » و « تافارتعالا » : ةقفاد ةامحب ناضيني الاز ام «نييصاصتخالا ريغ ىلع اهمظعم
 ةرارحو اقفطصم ًاساسحاو «.ًايئانغ (بولسأو ًاروصو « ابرطم ًارعشو ةحاصف ضيفي امالك
 ةقيقحلا نع اثحيو ةئيطخلا لالض يف اهث حورلو ناسنال صاخلا يلخادلا خيراتلا وه لوالا .ةيسامخ
 الملحت لوانت يجولوكيس رثأ يأ انل كرتت ل ةميدقلا روصعلاف : ةيئاهنلا ةرانتسالا ىتح قلقب
 مئاقلا عازنلا تابثا هنم ةياغلا ماعلا خيرات يف يفسلف ثحبف يناثلا امأ . قمعلا اذه لثم يلع ًارثؤم
 ةيناثلا سرام انيب « تاذلا ناركن ىتح هللا ةبحم » سرامت امهادحا « اعم نيتدوجوم نيتنيدم نيب
 اذهب ءاشألا ىلا رظني نيح امور طاطحملاب نرتكي ال وهو . « هللا ناركن ىتح تاذلا ةبحم د
 ةيقيقحلا ةايحلا ىنعم وه يذلا ةيهلالا ةئيدملا راصتنا وه هرظن يف ديحولا مهملا ءيشلاف . راظنملا
 ةوق همحتس يذلاو ىظسولا نورقلا هب ىذغتتس يذلا ىلعالا لثملا وه اذه : ملاعلا دونجو راربهو
 . ةشهدم ريصت

 ايف . ًايدق ىقب دق < يصخشلا هعباط نم ناك امهم < ىنبملا نكلو : ىطسولا نورقلا لجأ
 فلخ هدعب تأي لو < 40٠ ةنسلا يف سونيطسغوا سيدقلا يفوت ؟ ىرت اي ءاسقبلا اذه ةدم يه
 ىكيسالكلا بدألا يدامت رادقمب « هدعب يحبسملا بدألا فرعف . ىنعم نم ةماكلل ام لكب
 ”برغلايف ايس ال عبارلا نرقلا ةضين دعب ريخآلا اذه يف ةبد يذلا مقعلا ءيطبلا طاطخمالا « هيف

 نفلا-"

 يهف . ضيا ةيركفلا ةايحلا نم ًاديقعت دشأ يناثلا يروطاربمإلا دبعلا يف ةينفلا ةابحلا نا
 « ابصخ لقأو ةيداملا تابوعصلاب ارثأت عرسأ اهنكلو . ديلاقتلا ضعبل عضخت ةريخألا هذه نأ
 « اعيرس ًاروطت اهبف روطتي ماعلا ةوذلا نا كلذ ىلا فضأ . ةقباسلا دوبعلا يف اهنم « يلاتلاب
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 تابلطتملا هذه :احاحلإ دشأ اعياط اهنف ذختت ةديدجلا ةيحورلا ةايحلا تابلطتم نا ىرحألاب وأ
 ترا 0 هتضرف يذلا هاسحتالا حوضو يف داز دقو « ىلوالا ةجردلا يف هدنع لوزنلا بحي ام يه

 . ةيدملقتلا لاكشألل "يفو ريفو جاتنا ىلع ةظفاحملل رفوتت مل دراوملا

 ةقباسلا :رورقلا ثارتل ركنتلا ىلع ممصتو دصق نع مادقالاب ٍطق دحأ ركفي م

 ىلعألا يبسالكلا لثملا اوريتعا نيذلا نيسشثولا لمثش اباجعا ريثي لاز ام يذلا
 ةمظعلاهذه نم اوفقبل اوناك ام نيذلا نفسا « ناسنالاب ةقيلخلا ةدمحولا ةراضحلا مظن دحأ

 , ةالابماللا فقوم

 ىلا ىلوالا ةرمال مهب ةنسلا يف ءاج نيح ةئس نيرشع ذنم ًاروطاربما يناثلا سئاتسلوك ناك 0

 6 «روطاربمالا لقتنا : هتاحفص ربشا ىدحا يف هترابز سوئيلسرم سونايما ىور دقو « امور
 ةرم لك ادقتعم » نانتفا ىلا نانتفا نم « ةيلزألا ةنيدملا بئاجع ليصفتب رورسملا خرؤملا لوقي
 ..اهودشم فقو قح» «سونايارت ناديمغلب نا ام «هنكلو . ءدهاش امم لمجأ ائيش دهاشي نل هنأي

 لاثت دملقتب ءافتكالا عيطتسيو ديرب هنأب حرص « لئام ءيش قيقحت نع هزجعب رعش نيحو

 ةئثيبخ ةحصن هذه هتيغر تحوأف . « نادبملا طسو يف بصتنملا هداوج ةوهص ىلع سونابارت

 لبطصا ءائب « تعطتسا اذا «رشاب » : يروطاربمالا طالبلا ىلا ءىجال يمراف ريما هيلا اهادسأ

 .« داوجلا اذهل ةرفوتملا ةماقإلا ةاداول قون نترستا زارطلا اذه نم

 . ةردانلا هذه عقاو يف كشلا رّربي ام سيل « ةحضاولا ةئيسلا سونايما اياون نم مغرلا ىلع
 كلذ ىلا اوعاطتسا اماكف . يضاملا تاقبقحت ماما رصعلا كاذ لاجر فقوم ديدحت ريخ دادحت اهنا
 فتررقلا رخاوا يف ىتح « انلز امو . هب ءادتقالاو لاما اذه ىلا ةدوعلا ىلا اوعراس « البس
 هذه تيد دقو . بدالا يف اهاندهاش يتلا كلتل ةيزاوم نفلا يف ةمكيسالك ةضب: دهاشن « عبارلا

 هذ بف : ىربكلا ةينثولا ةينامورلا خومشلا سلجم تالئاع يف يأ « اهسفن طاسوالا يف ةضبنلا
 < مبيلا ةدنسملا ةفيظولا ىركذل ءابحا اهشقن ىلع لصانقلا جرد يتلا « آالثم ةيجاعلا ةحوللا

 بررق ىلا ىقرت تاعزن « اهتعانص ةقيرطو ةييزتلا اهشوقن راشخاو اهعوضوب 2< يحوتست
 ةيمتح ةميظع تالدبت تثدح دقو < ىوصق ةلاح ماما انه نحن لجا . لقالا ىلع سطسغوا
 رج نم راكأ اهنم لكلف : ةنعاوو ةئجافمو ةلماش كاملا حل هتنت م ةماهلا تالدبتلا نا ريغ
 نورصاعملا دقتعي لو . متظنملا دقنلاب ديلاقتلا دحا لوانتي لو . لوالا يروطاربمالا دبعلا يف
 . مهنم هرك ىلع « نيبرصع » اودغف . « نريرصع » مين :أب ًاموي

 تاذلاب نكامالا كلت يف « يداملا ةامحلا راطا ددصب « رارمتسالا اذه دهاشن انئا

 .«فصقملا» يف ايسالو «راكتبالاوزيمتلل ًادج ةيتاؤمةماعلافورظلا اهيف ودب يفلا
 يداصتتالا مهرود ةب ةبمهأ ىلا نرشأ نيذلا نيب دراقعلا نيكالملا رابك نكاسم جذوم وه فصقملا

 يفف . هفوضل ةيلسقلاو ةيهافرلا نيمأت ةيغب زهجو نحو دهعلا اذسه يف سو يعاتحالاو

 يضاملا طسق

 فصاقملا

 حا



 نيح - ءاخسب ثلاثلا نرقلا لالطا ممرت اهيف لاحتسا ام اهنمو - ةيروطاربمالا قطانم ىظعم
 ققحت.دق خذب مظعأ نا ودبي « ةينبالا هذه يف ةبقاعتملا تاريوحتلا نيب زيستلا ىلا نوبقنملا لصوت
 ابعاستاب فصاقملا رهشأ يهو « ةينامورلا . ةبلاغلا فصاقملا خيرات ناو . عبارلا ثرقلا يف

 اهميمرت عضول ًاقافو « دوعي « ( . خلا غناردوا « غينين ) « ليزوملا رهن قطانم يف « اهبفرخزو
 .سويسودوبثو سونابسيلك ريد نيب ام « فيرت.يف طالبو كلمأدبف ماقا يذلا دبعلا كاذ ىلا «موبلا
 هنع يطعأ يذلا فصولا ةداعا لفانلا نمو < قباس تقو يف ربظ دق ناك فصقملا جذومن نكلو
 ىلعو هنم ريبك ددع قيقحت ىلع يناثلا نرقلا ةراضح ترصتقا دقف : يناثلإ نرقلا نع مالكلا يف
 . هليسحتو هعبسوت

 ظافطلا نود « يعاتجالا روطتلاب هطابترا نم مغرلا ىلع « روطتلا اذه لحي مل
 ىلع ءاقبالا ىلوالا ةجردلا يف مزاتسا يذلا مدقلا ىلعالا لشمل ءافولا ىلع
 ىلع اهدوبجم ةيناثلا ةيروطاربمالا تغرفتسا . هنيسحتو مخفلا ندملا رهظم

 ءارج نم ررضت دق دبعملا نا ديب . ةيدملقتلا جذانلا يف ًايرهوج ًارييغت ثدحت نا نود ديعصلا امله
 «يف دباعملا ضعب ديسشتب رمأ دق هسفن نيطنطسق نا عم « ةبحبسملا ةنايدلا ةيمسرلا ةطلسلا قانتعا
 . ةميظع تاقيقحتب كانهو انه يندملا يئانبلا نفلا ىتأ دقف كلذل . ةينيطنطسقلا

 سلبارط ةقطنم ندم ايس ال « اهللح ىبهبأ ةيقيرفالا ندملا ثدترا سوريواس ةلالس دبع يف
 :هتايطعاب ةقطنملا هذه رمغ دق ةميظعلا سيتبل ىلابسةني- يذلا سوريواس سومستبس نأل «برغلا

 « لالح ةرهشب « نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ام « ةيلاطيالا بيقثتلا لامعأ اهتطاحا يتلا ةيندملا ةينبألاق

 . دبعلا اذه ىلا دوعت

 , ( هو## ص ١5 لككشلا عجار ) ايبسن ةليوط ةرتف لالخ هلقا « لمهت م امور نا ريغ

 بجحو « نيتالابلا ةمكأ ىلع افينم ًارصق سوريواس سومبتبس زج « رصن يسوق ىلا ةفاضالابف
 تاببجلا « اهيكاشمو ةجرعتملا اناردجو ثالثلا اهتدمحأ تاقبطب « ةلئامم ةبذاك ةببحي هتاساسأ
 تامامح ءانبب نيتنفالا "يح يف الكرك ماقو . حراسملا يف ةيفلخلا ناردجلا اهب تنادزا يتلا ةبذاكلا

 نيدايملا ةحاسم عومج غلبت انيبف . رصاعلا رئازلا سفن يف ايوق اريثأت ثدحت اهلالطأ لازتال
 تاماحلا تعسناو « ًاراتكه ١ كاذن1 غلب « تاراتكمه ةعست نيلوالا نيئرقلا يف ةيروطاربمالا

 نوسرامي اوناك نيذلا َكئلوا مهدادع يف لغسدي ال « محتسم ةئاتسو فلأل قئادحلا طسو يف ةينبملا

 :ةشاقنلاو ريوصتلا ةقورأو بتكلا راد ىلا نوددرتي وا ةيدسجلا ةضاي رلانيدايم يف ةيضايرلا نيراتلا

 « زيئراف روث » و « زينراف لوكره » مساب ةفورعملا ةنيللا فحتلا تدجو تاماجلا هذه ف

 فقونت م ةكرحلا نككلو . ةكرحلا هذه يف ترثأ دق ثلاثلا نرقلا تابارطضا نا يبيدبلا نم

 مغرلا ىلع ؛ سونايليرواو سونايلاغو سوبسادو ثلاثلا سونايدروغ صرح 'دقف :[مات افقوت اهرب

 ئتح ماظنلا بتتسا نا امو . ةينبالا ديمشقب هوزبع نا ىلع « هتابوعص وا مهككلم دبع رصق نم

 «ةيلاحلا امور يف « ينطولا تاماملا فحتم ناف'. ةقباسلا اهتلاح ىلا تداع انأكو ةكرحلا تدب

 امور : ةئيدمل
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 ةغلابلا اهتحاسم تزواحت تلا سونايسيلك و يد تامامح ءازجا نم اًماق لاز ام ءزج يف ءىشنأ دق
 اهئانبب عرش يتلا ةيكلملا ةسينكلا نيطئطسق لكأو .الكرك تامامح ةحاسم ًاراتكه ١
 . تامامحو اقاورو رصن سوق دّنْشو سناسكام

 يسرا قوم. رك ان انآ © نطتطسق دوب «انقفاطشماب نابل ًآاليوط مدي / دومجلا اذه نا دبب
 اومتهي لو ناكم ريغ يف اوماقأ دق دق ةرطابالا نا ىلا كلذ درمو : ةسيمرتلا لامعالا ضعبو رصن

 ةنيدم تسمأ يتلا امور يف نارمعلا ةايح تأفطناف . نييزتلا رهاظم اهزوعت مل يتلا ةمصاعلا نييزتل
 اهتالسمو اهتدمعأو ةبنفلا اهعئاور نم عزتنا اب «تعضخأ لب ال :ًايجيردت اهب ةيانعلا تلق ًافحتم -
 ادمف . فحتلا نم ةورثلا هذه اهب تعمج يتلا كلتل ةلثام بالتسا ةيلمعل « ةينيطنطسقلا ليمجتل
 ْ . اثيشف اثيش قفالا يف طوبملا

 « سونايسيلك و يد ذنم « ةيروطاربمالا ةيانعلاب ترثأتسا « كلذ ضيقن ىلع

 تارقم « ةيركسع وا ةيرادا تارابتعال « تريتخا ىلا ةسيلقالا ندملا

 حراسملاو تاماجلاو ةيكلملاسئانكلا ديشت بجوتف .ةرصايقلاو ةرطابألل
 كلذك بجوتو . ًاضيا ىرخأ ندم يفو فيرتو وناليمو مويمريسو ايديموكين يف بعالملاو
 ةرطابأ امور يف اهاوه يتلا وبللا نكاسم نع آالكش تفلئخا ابنا ودبي يتلا روصقلا ديبشت
 لئدبت عم اماجسنا « ةهبالا تاعاق نكلو ؛ قباسلا يف اك قئادحلا اهب تقحلأ . نيلوالا نينرقلا
 لذاو# ربسقلا ثتلأو .ًاددع ربكأ تسمأ ةيركسملا ةينبالا نا اك «ةعور مظعأ تدغ « ماظنلا
 هيف ىمُق يذلا رصقلا وهف ةديدجلا ةينبالا هذم جنذومن اما : ةيقيقح ةنيدم « نّصحلا روسلا
 يف مويلا ىتح ةيح هلالطا لازت ال يذلاو شرعلا نع هلزانت دعب ةريخالا همايأ سونايسلكر يد
 . كيتايردالا ءىطاش ىلع وتالابس ةنيدم

 ةيواسم ءدبلا ذنم اهودارأ يتلا ةينيطنطسقلا يف < ندملاليمجت ليبس يف «دوبجم مخضأ لذب

 راثآ نا ذا «هخيرات ىتح اهبف ةدودحم تناك « ظحلا ءوسل «يرثألا بنقنتلا لامعا نا ريغ . امورل
 نيوكت ىوس مولا اننكمي الو : ةهدقلا زوضنلا ايف هتكواام بجحت ةنيطملا ىطسولا نورقلا

 . سماخلا نرقلا لئاواو عبارلا نرقلا يف ةنيدملا هيلع تناك ام ةيلامجا ةركف

 ربظ يذلا يداصتقالا طاشنلا لضفبو ةم ةقرشلا ملاقالا داسا ةدارا لعفب ةعرسب ةنيدملا ثمن

 ترق “ري لو ؛ ةمدقلا ةيطنزيب ةعقب فاعضا ةعبرا نيطئتطسق اهل اهبصصخ يتلا ةعقبلا تناك . اهبف
 « قرشلا لامشلا يف « ةميدقلا ءايحالا ىلع لخدي مل . ءارولا ىلا ًارتمولمك روسلا دعبأ تح دحاو
 هدمتعا يذلا ةيواستملا تاعبرملا ممصت ةديدجلا ةنيدملا يف اودمتعي مل مهنا ودبيو « ركذي ريوحت

 تاطايتحا اوذختا مهنا الإ ٠ ةلثاملا لا هدعب نم ينامورلاو « ينانويلا ليمجتلا
 توببلا هذه نم لقسألا مسقلا زيبجت ىلع نيكالملا م اغرابو « ًالثم توببلا عافترا ديدحتب « ةئانب
 111111011101015 ةماهلا عراوشلا ىلع لطت ساوقأب
 قئارحلا نم ةنيدملا جنت لو اسيدككت اهيف اوسدكت ناكسلا نككلو . ًاقالطا اهيف دجوت ل اهلعلو
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 دقف اذكهو . ىرخأ دباعم وا ندم باسح ىلع « ةعرسلا يف ةبغر « ايئزج ةنيدملا نييزت مت

 يف بصتنملا دومعلا « امور نمو «قابسلا نآديم يف «هيئالب» بحجشم « يفلد نم « نيطئطسق لن

 .حجرالا يف هلثي ناك لكشلا يعاعش سأر اذ ًالاثق هالعأ يف عضو يذلا « ةماعلا اهتحاس طسو

 ةنازخللا تككبنأ ةريثك ةينبأ دييشتب جوت دقف كلذ نم مغرلا ىلعو .هئافلخ نم ددع هرثأ ىفتقاو
 . ةيروطاربمالا

 روصق ةئالث هنم ةيبونجلا ةبجلا ىلا تماق يذلا نوبطسغوالا نادمم ةمسرلا ةنيدملا طسوت

 سوريواس سوميتبس حرص وا مويثوزيتيسلا - ؟: لكشلا
 يذلا سمشلا لاثث اعيمج اهههأو ؛ عبسلا بكاوكلا ليثاتب ةبجاولا هذه تنادزا «قرسثلا رن اههامتا يف

 ريثأت لع دهاش ىنبملا اذهو ., ىطسولا ةاكشملا يف موقي ناكو « سوريوام سوميتبس روطاربمالا ىلا هب اوزمر

 , ةيروطاربمالا ايجراويديالا اهب ترثأت يتلا تاعزنلاو ةماجنلا

 ىلا روصقلا هذه دحا نم ةرشابم لقتني نا روطاربمالا ةعاطتساب ناك . ةدح ىلع املغ فلؤت

 ناديم يواسي ىتح عّسو مث سوريواس سومبتبس دبع يف دّيش يذلا قابسلا ناديم يف هفصقم
 يروط ةحاس دعب مسقني يذلا يسيئرلا عراشلا قلطنا نادبملا اذه نم . امور يف تابرعلا قابس
 يتلا نيسيدقلا لسرلا ةسينك ىلا اهنم يلامشلا يدؤي :نيبعرف نيعراش ىلا«سويسودويث اهدعأيتلا
 نسونابل وج صرح دقو .نيفوتملا ةرطابالا ناؤجلابقثسال "دعأو نيطنطسق ةافو لبق اهبادرس زبج
 مكححلا هنم بصتغا دق وه ناك يذلا يناثلا سناتسنوك ناؤج- ةميظع ةهبأب هبلا لقني نا ىلع

 ايسيتول يف
 اهتينبأ ةمظعب امور ةاهاضم « اهروصق انيئثتسا ام اذا « ةينيطنطسقلا عبطتست نل

 .قابسلا نادم يف ما يتلا دايعالاو طالبلا ةايح يف ًابنرقت اهيف خذبلاو ةببألا رهاظم رصحنتسو

 . هتمظعو هذوفنب ًاقثال ًاراطا « عبارلا نرقلا رشاوا ذنم « روطاربمالل ترفو اهنكلو

 اهتققح ىصحت ال لامعأ بناح يف « ندم ةدع لب « ةنيدم نأش وه ام « نكلو

 ةطسوتملاو ةريغصلا ندملا يف يلمع ف قوت دق يئانملا دوبجماف ؟ىلوالا ةيروطاربمالا
 ةهدقلا ةنبألا تمدختسا ةريخالا هذه دييشت ليبس يفو . راوسألا نم قوط يف ترصحنا ىتلا
 قح لاملا زوعأف «بضن دق صاخلأ ءاطعلاو 2 ترفقأ دق ةيدلبلا نئازخلا نا مث . دناسم وأ رجاحم

 «اهعيسوتو فصاقملا ديدجتب هنع ضعي لو « ءانبلا بلط مث نم ىندت . ةيقابلا ةينبألا دهعتل
 ديلاو نينيزملاو نيشاقنلاو ةرامعلا يسدنهمب ثلاثلا نرقلا يف تلزن « ةمقيقح ةثراك ىلا كلذ ىففأف

 ةعاطتساب نكيرق . رارقتسالا ةداعتسا دعب ام ىلا يندتلا اذه ماد دقو . ةرهاملا ةلماعلا
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 . نوينوطنالا هيلع مدقأ ام ىلع مدقت نا « عومجتك اهيلإ انرظن ام اذا « ةيروطادبمالا
 : انهار ًاعقاو كلذب رسفن نأ انلواح ام اذا « ةيدام ةيرظنب نيماسم نوكن ال نحنف « كلذل

 اوسرام ملقو « ًاددع لقأ اودغ دق ءالؤبف . ةطسوتملا نيذفنملا ةينقت يف ميرصلا يندتلا هب ينعأ
 دقل ٠ ةيعانصلا ليحلاو « ةيودبلا طراخلا رس مهمظعم دقفف © طقف امّلعت امهوماعت وأ مهتنبم

 مما ىلا ااا عا 6“

 الكرك تامامح و لكشلا

 يف نهرب هنكلو ؛ عسي رسو مخضو ريثك جاتنا ىلا ةجاحلا نم دبا ينامورلا يروطاربمالا فلا اعش

 مخض جاتنا هيلع بجوتيف نآلا امأ . هنم بلطي ام قيقحت يف رظنلا تفلت ةرابم نع قباسلا
 هقفار دق «جاتنالا ةينك يف مظعلا يندتلا نككلو . روطاربمالاو ماظنلا ذوفن هيلع همر : عميرتمو

 نا انيلع بعصلا نم سبلو . انايحا ةراهملل ىتحو « ناقتالل رثأ الف : ةيعونلا يف مظعأ ندت
 لاقثتا فو ؛ نيزاتملا نيفرتحلا ددع ىندت دقف : لواعملل ةلنعلا ةبسن نيتظحالملا نيب ىرن
 تفيلأتو [بيلح نينرمنملا نابعلا دوجنو ريسعلا نم حبصأو ؛ ةيروطاربمالا يف نيرهاملا نيبعانصلا
 ْ . مهليب نم قرفلا

 هَ



 ىلع « خذبلا ةعانص تنهرب دقف . تاقرافملا ضعب يعدتسي ماعلا ديكأتلا اذه نا يهيدب

 ةينغ ةيعانجا ةقبط دوجو نا ذا : ةيقيقح تافص نع « ةريغصلا تاعونصملا لقح يف « مومعلا

 تققح دق ةينانيرلا جاجزلا ةعانص يه اهو . تاعونصملا هذه نوعاتبب انبز اهل رفو دق ًادج

 دقو . فيطللا قوذلا اهزوعي تاعونصم ققحت مل نا « ةردان ةركتبم ةراهم نع مت تاعونصم

 سماخلا نرقلا رخاوأ يف ةينيطئطسقلا - ؟+ لكنا

 يرهوجلاو غئاصلا يديأ ىلع « ىربك ةينقت ةراهم نع مت « ةريغص عئاور تققح' نا ثدح

 هنووطي عبارلا نرقلا يف اوذخأ يذلا «تاطوطحلا قر ىلع ةرغصملا روصلا مسارو عامل شاقنو

 ٠ ةيراخفلا ليثاتلا ةعانص ائعضو ام اذا « كلذل . تايدربلا ةقيرط ىلع هفل نم 1 اتك لكشب
 « بصت مل ىرغصلا نونفلا مسا اهيلع قلطي يتلا نونفلا ناف « ايناج ةعدقلا تاكوكسملا ةعانصو

 . ينقتلا طاطحم الاب « سوسحم لكشب
 تدمتعا دقف .ةقينأ ًالامعا ققحت مل نا « ةئيتم ًالامعأ ققحت اهتبج نم ةرامعلا ةسدنه تلاز اه

 « لوالا يروطاربمالا دهعلا يف اهنم رثكا « تأجلو . ةمخضلا ةعساولا بابقلا نايحألا بلغأ يف
 تجرد دقو . عرسا مظنم لمعو « ىندأ ةفلك : نيتدافا اهل رفوي يذلا ديمرقلا مادختسا ىلا

 ناردج ف « ةيواستم تافاسم ىلع « ديمرقلا نم تافاس ةادع لاخدا ةداع كاذنآ صاخ عونب

 ةينبأل مويلا ىتح ءاقبلا نمأ دقف كلذ عمو « طالملا عون ىلع ليدعت يأ لخدي مل . ماخرلاب ةينبم
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 وه ايف : طالم نود رجحلا لامعتسا يف ًانايحأ اوددرتي مل « مهنكلو . ديمرقلا نم ةديدع

 « نمحك هتياغو قفتت يتلا « هتماخض لازؤت الو « نمزلا نم رخس دق فيرت يف « دوسألا بابلا »

 . نيرصاعملا نيرئازلا باحعأ ضرفت

 ءوسل « ةظالغلا هذه تسيلو . ةظالغلا نم ديزمب فصنتف « ةلباقملاب « ةشاقنلا اما

 قرخ درج لب « ةيسسيب رثكأ ةيوط ىلا ةدوع وا تاحالطصالل ًاراقتحا « ظمحلا
 ضرعت يذلا مشبئلاف . كلذ ىلع ةنزحلا ةلثمألا نم ريثك نم ًاليلق رات نحن اهو . لبجلا هدرم

 ناف « امور يف نيطنطسق سوق اما . هذيفنت ةينود يفخي ال يينولاست يف سويريلاغ رصن سوق هل

 يتلا عطقلا ةكاكر حوضولا نم ديزمب زربت هبف ةلزتملاو يناثلا نرقلا ةينبأ ضعب نم ةعزتنملا عطقلا

 تاعومجلا مهلثمت نيذلا نيقناعتملا نيرصيقلاو نيروطاربمالا دومج انه ركذنال فيكو . هل تشقن

 ؟ ةيقدنبلا ف صقرم سيدقلا ةسينك يف ةيئاوجرالا

 ذنم ةشاقنلا اهتققح تلا بساكملا ضعب نكلو . عبارلا نرقلا رخاوا يف ةبعونلا تنسحت

 : يرشبلا مسجلا ةفرعم ىلوالا ةجردلا يف تدقف دقف . ًايئاهن تدقف « مدقلا ينانويلا دبعلا رشاوأ

 ةجستنب « ةيئاثلا ةجردلا يف دقفو . ةيزاجالا طوطخلاو ةفيثكلا باشلا تحت هتامسق تراوتف

 * ةطسبم « ةيسدنه « ةبلصتم تدبو ماسجالا تدمجف : اهلشُت ىتحو ةكرحلا ءاحيا « ةرشابم

 ةقياطملا ةيابن كلذ ناكفف . اهريغو سيواونلا ىلع ةثئتانلا شوقنلا يف قسانتب ةعزوم « ةمهبج

 ردقلا كاذ تحتتأ يتلا ةينامورلا تاويل راهم اننيب (عانإلل ةياهن يأ < رجحلا يف ةامحلاو

 . عئاورلا نم مظعلا

 ةيقرشلا تاريثأتلا

 ةشساقنلا ةياهن

 اهردصم < قسانتو ةبهبجو قوئبك دونج نم « تاحلطصملا هذه لك نكلو

 ذنم « اهتدمخا وا ةميدقلا ةيلاملا ةترظن تقنش نامزلا يف ًادج دعب قرش

 ةفلتخ ةديدع تاريثأت نآلا اهتسحأف « ةيدعملا ةيئانوبلا ةبلامجلا ةرظنلا ةوق « ةيدملا بورحلا

 رصانع ىوس « هدب نم ىلوالا ةيروطاربمالا نف يفو « ينيلهلا نفلا يف كرتت .  ةكباشتمو
 مظع وه ام ىلا ليملك «ةضيرعلا تاعزنلا ضعب وا « آلثم ةينييزتلا عيضاوملا ضعبك « ةلملق ةيوناث

 يتلا ةيعموتلاو ةئيرجلاو ةينلعلا اهتضهن ماما هجول ابجو نحنف ىرآلا امأ , ناسنالا قوفي امو

 تايالولا طاشن « ةيروطاربمالا لخاد « اهعجش اك « ةيموقلا ةبناساسلا ةبكلملا عوجر ابعجش

 . ةيدلبلا اهديلاقت ةظقيو ينيدلا اهنايلغو يداصتقالا ديعصلا ىلع ةيقرشلا

 يف نفلا ةساردف . ةصاخ ةعزن نم رثكأ هبف ىءارتت تناك ناطتو ةضماغ ةملك : قرشلا
 .لامآلاب امساب ابقتسمو اطاشن رآثآلا لع تاقاطن مظعأ دحا مولا يهيناثلا يروطاربمالا دبعلا
 هذه مدقت لضفبو . يطنزيبلا نفلل ريضحت اهنا ىلا درب ام ردقب ةصاخلا اهتيهأ ىلا كلذ دري الو

 . ةينا الزر ةيروسلاو ةمطسقلا « ةفلتخم تاماهسا ىلع ءوضلا ضعب نرقلي ٍءاهلعلا ذخا « ةساردلا

 دجسو ا دق يخيراتلا هضام نا ذا بيك رتلا دقعم هسفن وه قرشمامامهسفنأ نودحي اماءلاغ نكلو
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 ىوس لوانتي ىرا « هذه ةلاحلاو « انثحي ةعاطتساب سيلف . هئازجا فلتخم نيب ةيوق تالاصتا
 . ىريكلا طوطخملا

 هنم ةبغر « هبلإ الم هسفن يروطاربمالا نفلا ربظأ يذلا نييزتلا يف طارفالا دوعي قرشللف

 « سوربواس ةلالس دبع يف طارفالا اذه زرب دقو : ءانملا يف ةلمعتسملا ةئيسلا داوملا ءافخا يف
 . سونايسيلك و يد رصق اراقب يف كلذ نم دكأتلا اننكمي م « ثلاثلا نرقلا رخاوا يف ابس الو

 قيرط نع كلذو « ةلمحملا يف ريثأتلل دعملا يداملا ىنغلا « طارفالا ىلا « نييزتلا اذه فاضأو

 يرصملا ناوجرألاك : ةئيمثلا ةردانلا تاماخلاو « اهنم يهذلا ايس ال « ةعماللا ناولألا مادختسا
 انيمو « جاجزلا نوجعم تايعكمو « رهاوجلاو 2« جاعلاو ؛ ةيروطارممالا سيواونلا الثم

 «نييزتلا اذه عزن مث . خلا ؟ ىرغصلا نونفلل « ةزرطملا رئارحلا يف ةيبهذلا طويخلاو « ءاسفيسفلا
 نع آلقتسم « هسفنب هسفن ضرف ىلا « ةفوشكملا تاحاسملا نم ىندأ لمح ىوس كرتي مل يذلا
 تزربف . ةكنتحلا طوطخلا اهماوق ةبيرغ تاراكتبا نم كلذ همزاتسي ام عم  ةروصملا دهاشملا

 نع طيسب لثم مدقتب يفتكن نحنو . خيراتلا لبق ام ىلا اهلصأ دوعي ةينييزت عيضاوم كاذنآ
 سفن طوطخغ يهو 2< 6 "01 ةنسلا ةماتزور » روص تاراطا نيزت يتلا بولقلا فوفص : كلذ

 فنراق . دبعلا كاذ يف نيروهشملا امور ينانف دحأ < سولاكوليف هنيزو هبتك طخلا نقتم ًادج

 كلذ دعب لاز مث . نيربنلا نيب ام دالب يف ةيتيلوينلا تايراخفلا ىلع دوجوم ينبيزتلا عوضوملا اذه

 يف ةيبونجلا امسور نف فو « دالبمال لوألا نرقلا يف يذوبلا  ينانوبلا نفلا يف الإ هارن نلو
 .ينامورلاطوطخلا اذه يف ًاريخاو «عيبارلا نرقلا يف ةيطبقلا ةشقألا ضعب ىلعو < ثلاثلا نرقلا

 ةريخألا هذه تبتنا ام ابلاغو ؛ ةبحلا موسرلا يف ًاصقن نييزتلا ةيمهأ ةجبتن تناك
 امناف « لوزت ال نمحو . آلثم ءاسفسفلاو ةشمقألاو تاشوملا يف ًايئاهت لاوزلا ىلا

 «ريوصتلانع اهس الو « ىرخالا نوئفلا نع ةماقنلا هتلقن بلصت يف دمجتو اهتكرحو اهتايح دقفت
 هذسهو . صلاخ ينطاب ريبعت نع منت هوجولاو نيدملا عاضوا لعج ىلا ىعسب نانفلا نكلو

 تالاحلا مظعم يفو . ةكربلاو ةالصلاو ةمدقتلاك « يسقط ىنعم « تالاحلا مظعم يف ؛ عاضوالا
 يف مسترتو . هنع هجرولا ربعي نا بحي يذلا دصقملا ءافخا ىلا ذيفنتلا قرخ قفوتي ال « اضيا
 نيينثولا نيب ةكرتشم كاذن 1 تناك ةيناحور « هافشلا نوضغ يف حو « صاخب عونب نيعألا
 . ةيناث ةايح يف مهصالخي مهعبمج سانلا حيو « ةيفوص رصع رصعلا اذه ناف : نييحبسملاو

 . ايلك هسفن ينامورلا نفلا اهلبجت لو : ينللا نفلا يف ةعزنلا هذه لثم تربظو قبس دقل

 «دصقنع عفدنا دقف يناثلا يروطاربمالا دبعلا نف امأ . ةفيفطلا تاقرافملا دعتي ل كلذ نككلو
 «نويمدآلا هل لستسي يذلا لابخلا ءاصقتسا يف ؛ قرخ نم اهيف ام ىلع « ةرثؤم ةداح ةفطاعيو

 اذهب هئاحبإ رادقم هلقأ «لجأ ؛ اضيا قرسشلا وه اذه لبف . قثاولا نيقبلا ءوض انيحأ هيلع بقلم
 ةرفاظلا امور نف الو « لقعلا ىلا ةدنتسملا ةيكيسالككلا نانوبلا نف هفرعي مل يذلا « ينيدلا قللقلا

 . ةوقلا ىلا ةدنتسملا

 ةناحورلا
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 « هيف قبطت لقح ريخ « ةسينكلا يف « ةديدجلا ةملاملا ةرظنلا هذه تدجو

 ضيقن ىلع « ةيحيسملاف . ةيحبسملا راشتتا اهدجروأ يتلا فورظلا عم قافتالاب
 ةسينكلا ىلا مروضح ضرفت « دبعملا جراخ نينمؤملا روبمج يقبت يلا ةينثولا

 . ينيدلا ملعتلا نقليو ةدابعلا ممارم مافت ثيح
 6 ابعاستا لاح يف ىتتس « ديامملا ناو ايس ال « دباعملا نم ريكأ ةيقبأ ىلإ مث نم ةجاحلا تحلأ

 فكرا كلذ ىلا فضأ ؛ ةسيئك ىلا دبعم لوحي نا ًادج ردانلا نفف . رجح ةدع ىلا ةمسقم تناك
 « رخأتم دهع يف الإ لصحي نأ نكمي ال < ىرخالا ةمملاعلا ةينبالا يف انلوق حصيو « ثدحلا اذه

 . ةصاخلا اهتامح ةسرامم يف نارمتسي يناملع عمتجمو ينثو عمتجم بناج ىلا رقتست ةمحسملا نأل

 اهل حاتأ نينمؤملاو ةرطابألا ءاشس اهلا اهرفو يقلا ةريثكلا دراوملا نككلو . ءانبلا اهيلع بجوتف
 سئانكلا ديشت يف يئانبلا طاشنلا زرب عبارلا نرقلا لئاوا ذنمت : ةديدع ةينبأ ثادحا
 . صاخ عونب

 .ًانيعم ًاجذومم ضرفي ديلقت نمكلانه نكي مف :ًادج ةفلتخم جذام سئانكلا هذه يف ثدمتعا
 يف ةقطنملا هذه وا « كاذ يف جذومنلا اذه ريثأت ىدم فنتكي « لاح لك ىلع 6 ضومغلا لازب الو
 ةينبالاكلق ةفرعمب الإ هئالج ىلا ليبس نم سيلو . ىرخالا ةنيدملا كلت يف ةنيدملا هذه وأ « كلت
 اك « دبع ثدحا ةينبأ اهتاساسأ ىلع ٍتماق وا رثدنا دق اهمظعم نا لاح يف « ىلوالا ةيحيسملا
 ىلا سئانكلا عيمج در زاجيالا يف محتتلا نف كلذل . عيراوتلا ديدحتي الإ اضيا كلذ ىلا ليبس ال

 . نييسدئر نيجذوغ

 نينمؤملانم ربكألا ددعلا بغريو هطسو يف موقي دمهش نفدملوالا جذومنلا قلطنم نوكي دق
 . اهتاقتشمو ةبقلا ىلا « ةداع 6 اذه ةسينكلا جذومن أل دقف فقسلا ددصب اما . هنم بارتقالا يف

 «ةقيقحلا يف يوطليال وهو . ىربكلا سئانكلا يف «اقيبطت رثكأ وهو يناثلا جذومنلا دمتعاو

 تاجاح اهيضتقت ةنكدت تاريغت لقأب « ينيدلا لامعتسالل لوح هنا ذا « ةصاخ ةزيم ةيأ ىلع
 زارطلا ناك « ةبنامورلا ةبناماعلا ةرامعلا ةسدنه نع بيرغ ريغ اميدق ايئانب ًازارط « سقالا

 مل يتلا  ةيحيسملا « ةيكلملا ةسينكلا د و . اببسن ريبك عمج لابقتسا ةبغب مم يذلا ديحولا
 ةثالث ىلا نابحالا بلغأ يف همسقيو يشخ لكته ىلا هفقس دنتسي ليطتسم ءانب - اهمسأ لدبتي
 سئانكحلا يف ةدمعالا نم فوفص ةعبرأ انايحا نوحص ةسمخ ىلا وأ « ةدمعالا نم نافص نوحص
 سيدقلا ةسنك- « سرطب سيدقلا ةسبنك « انحوي سيدقلا ةسينك ) آلثم امور يف اك « ىربكلا
 ابلتحي ىراك يتلا كلتب ةبيبش ةينخ يف فقسالا شرع دعي ام « حبذملا موقي ءاصقلا يفو ؛ سلوب
 ةقبط تثدحأو احيردت ءانبلا عّسو مث ٠ ةيئاملعلا ةنكلملا سئانكلا يف ربنملا ىلع [سلاج يضاقلا
 ديزم « ايجيردت « طيسبلا ممصتلا اذه ىلع لغس' مث . نينمؤملا نم ديزملا لابقتسال تاصنم تاذ
 ضعب يف رهظو ( نيدمعملا ريغ ) نيظوعوملا سولجل لغسدملا دنع سكئرانلا ثدحأف : ديقعتلا نم
 اذه ةأشن اما . نحصلا اذه عبسوت ىلا ىففأ قاور < سوروخلاو ةسينكلا نحص نيب<سئانكلا
 اهمو . ةفلتخلا تالاحلل اقافو تريغت نوكت دقو راثآلا ءاماع نيب لدج عوضوم لازت الف قاورلا

 : ةسينككلا

 ف رخزلاو ءانبلا
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 . اعساو اراشتنا رشتني لو ًاردان لاز ام قاورلا اذه ناف رمألا نم نكي
 موسرلا اهتجلاع يتلا عيضاوملا ءانثتساب « ًاضيا سيلو ؛ ركذت ةيسدنه ةزيم نم يلاتلاب سيل

 لكي « تزرب امنا « ةيناثلا ةيروطاربمالا نفل ةماعلا تاعزنلاف . ةيفرخز ةزيم نم « ةروصملا

 نكلو .يجراخ. نييزت يأب « اتقؤم « ةسينكلا لّمحت ل لجأ . ةسينكللو ةسينكلا يف « اهناعمل

 سسلتو ضرألا سسلتلو ةدمعألل رمرملا مدختساف . هفرخز ىنغب يرعلا اذه نع ضاوعي ابلخاد

 يبليف ةنيدم ةشاردتاك 0 لكشلا

 ( سماخلا نرقلا ,رخاوأ ) اينودقم يف

 ىطغتف « ةسينكلا ردص يف ايس ال « ناردجلا يف العلا ماسقألا امأ . نيعم واع ىتح ناردجلا

 هللا تبب يف نمؤملا دججي اذكهو . ةيلبجنالا دهاشملا ضعبو ةدبقعلا لثمت يتلا ءاسفيسفلاو موسرلاب
 يف ةرثؤملا ةيسقطلا تالافتحالا بقاعتت انيب « هتدعاسمو يهفشلا ملعتلا لاكإب ةئيمقلا ةروضلا
 ةيحيسملاترفوف . ىقيسوملاو ديشانألا نيب ماجسناو « نينتافلا ثاثآلاو فرخزلا نم ةخفخف وج
 بيصنلاب « دبعلا كاذ ىتح « نفلا رثأتسا ةبلامج تاجبب ريقفللو « سفنلا نانئمطا نينمؤملا مسمل
 هيلع لخبت مل اهتكلو « ةينمزلا تاناسحالا قيرط نع هتدعاس : ةسينككلا جراخ اهنم مظعألا
 . اضيا لاماب

 نأ ثبلي مف « اهنبع هتاعزنل عضخو « اهسفن يويندلا نفلا تاينقت يحبسملا نفلا مدختسا
 .هدحوسدقملانفلا ىقبيو «برغلا يف هلقأ «ريخألا اذه لوزب ىتحليوط تقو رمي نلو ؛ هاواس
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 سواو) لعهزف)

 . اهثرإو ةميدقلا امور توم

 انضرعتسا ىلا هذه ةنناثلا ةيروطاربمالا ةراضس نأش نم ناك له

 2 0. ه7 9 00 ١ يروطاربمالا دبعلا رارمتسا

 نأ اهل رادق ول لمجأو رفوا اجاتنا يطعت نا ةيسيئرلا اهرهاظم د اع ل

 «باحيإلالاؤسلا اذه ىلع نيش روما ضعب بيحب ؟ لوطأ ةايحح شبعت دل

 ماما اهتننود ةظحالب نوفتكيف « مظعألا داوسلا مو « نورختلا اما , ًادج نوايلق مهنكلو

 نيذه ىلا نودنتسيف : عبارلا نرقلا لثاوا يف ءىجافملا ابطاطحناو ىريكلا ةيدقلا تاراضحلا

 .اليبسكلذ ىلاعاطتسا (هفيك عبارلا ثرقلا اهدش يتلا ةراضحلا ىلع قلطملا مبكح رادصإلنيعقاولا

 تومب « ةيناثلا ةيروطاربمالا ةراضح تقملف . ودبي اك أطخ لاؤسلا حرط يف نا ديب

 يف امور تدامت دقف . قرشلا يف ترمتسا دق اهنا ذا : برغلا يف ىوس « اهسفن ةيروطاربمالا

 ةيكلا تذخا ام اذاف . اباصتغا « ةديدجلا امور » مسا ةريخألا هذه بصتغت مو . ةيطنزيب

 ةملك هيلع يوطنت يذلا ىنعملا « سونايلوج اهنّيب بابسألو « بيرغ لدبتب « كاذن1 « ينيله د

 - يمور س 4 هدعب ىتحو يطنزيبلا دبعلا ةلبط تقلطا دق « ينامور » ةملك نإف « « ينثو »

 اهنم ديفتسيس يتلا يه ةينيدلا ةقرافملا هذهو : يرصنعلا لصألل رابتعا امبود يحبسم لك ىلع

 .« ةثلاثلا امور د ب < ةمتم ولرالا ةئيرولا « وكسوم نوبقلي نيح نوبفالسلا

 تسيل ةيطنزيبلا ةراضحلا نا يه ةقيقحلاو . ثرإلا اذه ةيمهأ ركنت نا ثدحي ام ايلاغو

 اهقالخاو اهبيلاسأو !همظن قبت مل « ةريخالا هذه ةنايد رارغ ىلعف . ةيناثلا ةيروطاربمالا ةراضح

 ءاهدحو ةمصاعلا هذه اهيلع تظفاح نيح « ةينيطنطسقلا يف لدبت نود ةملاجلاو ةيركفلا ابلثتمو

 ثدح يتلا ةصاخلا ةُئيبلا فورظب امو انت يذلا موتحلا روطتلا رثأت دقو . سماخلا نرقلا ذنم

 هتاعانصو ةيلودلا هتراحت لضفب يداصتقالا لقحلا ف برغلا لع كاذنآ هلا ىوفت دقو . اهبف

 ةروصب ناكف . برغلا يف لاوزلا قيرط يف تناك ةايح لاكشا ىلع ظافحلا عاطتساف : ةيخذبلا

 ىوس ىشخت ال ةينانوب ةراضح هيلع رطبست « برغلا يف ريظن امنود « لقتسملا قرششلا ةصاخ
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 داقتعالا داس نا دعب روبظلا ىلا كاذن 1 تداع ىتلا « ةيقرشلا ديلاقتلا امس الو « ةيريربلا تاريثأتلا

 < قباسلا يف اك « [عاستا رثكا ناك يرشبلاو يفارغجلا روطتلا راطا نا ولو . نيع دعب رثأ اهنأب
 . ةلوهسب ينامورلا هبسن ادبلو « رخآ البس روطتلا اذه كلسل

 ةياهن اههاوز د"دحو « ةيناثلا ةيروطاربمالا ةراضح تلاز دقف « برغلا يف امأ

 « ةورذلا نكي منا « ريخألا ديسجتلا تلثم دق يهف . مظع يخيرات دبع
 . يطسوتملا ماعلا يف 4 نورق ةعبس وأ ةتس ذنم « ةايحلا ضعبب تظفتحا يتلا ةديحولا ةراضحلل
 يف « اورخأتي ل نامورلاو قيرغالا نا ذا « اهلك ةميدقلا روصعلا لصاح ةقبقحلا يف تلثم لب

 عم امجسنمو ًاديفم ءامدق تاراضحلا خسرأ يف « يهل ادب ام لك اهيلإ اومضي نأ نع « اهدبشت
 ام « ةدع نورق ةلمطو « ذئذنم برغلا لبج دقف . رصعلا تاجاح عمو « ةصاخلا مهتاعزن

 اهاور ةسولما يف ءاج اك« هسفن عساتلا نرقلا يف ثدح دقو . هتبحمو هتفرعم يف قرشلا رمتسا

 نع ربعي يك « ىفتكا دق ةشيطنطسقلا يف روطاربمالا ةيشاح نم الجر نا < 2وو/زوو سوكلس

 نيح ةذايلالا يف خويشلا ناسل ىلع درو ام ىلوالا تاملكلا ةراعتساب « ءاسنلا ىدحاب هباجعا
 دهشتسي نرا « كاذنآ « برغلا يف ةناطب لجر يأ ةعاطتساب ناك لهف . مهمامأ ةنالمه ترم

 زربيو ةضبنلا ثدحت نأ بح 9 ليجرف راعشأ نم ىتحو 4 سوريموه راعشأ نم رعش تببب

 . ةيسوريموم لا تاركذتلاو ةيصخشلا ةفطاعلا ىرخلأ ةرم عمتجت ىتح «( 10:نه4 راستور )

 نا ائيوهتسي هنا دبب . ًالومث مظعأ ةرهاظ نم ربظم ىوس ةيكئسالكلا ةفاقثلا سمط سمل
 ةيروطاربمالا نم يطنزيبلا طيسولا رصعلا همست ام لك دادعت رذعت انكف . زمرلا ةميق هبطعن
 .ةيروطاربمالا هذه نميبرغلا طيسولارصعلا هضفر ام دادعت نآلا رذعتي َكلذك «ةبناثلا ةينامورلا

 «مسترت تذخا «ابناج ةناردلا انعضو ام اذا «طبسولا رصعلا ةراضحلا ةزيمملا طوطخلا نا لجا
 هذه ديدحت انلواح امدنع « ةراشالا تضتقا دقو «عبارلا نرقلا ةراضح يف « قاطن نم رثكأ يف
 « كلذ نم مغرلا ىلعو . لبقتملا ةراضح ودغتس يتلا كلت سسأ ىلا لب « روذب ىلا « ةريخالا

 ركذب انه يفتكنو ؟ تايلختلا ماما بساورلا ةميق يه امن ! نيتراضحلا نيب ًادج ريبك لصافلاف
 ماظنلا رابهتا هب ينعأ «ةريثك ىرخا ًاروماعبتتسي لخت وهو «نابعلل ةلثاملا تايلختلا هذه طسبأ

 يف © نورق ةليط « امور هتبعل يذلا هيجوتلا رود ةياهن يأ « ةيروطاربمالا ةدحوولاو يسايسلا
 ١ 1 ...يطسوتلا لاعلا يئاصن

 امورل ًاطاطختا « ىلوالا ةجردلا يف « برغلا يف ةيناثلا ةيروطاربمالا ةراضح توم ناك

 ةسابسلا اهتيولوا ةراسخ نع ةينيدلا اهتيولوا اهل ضتوعت نا لبق ليوط نمز "رم دقو . ةمصاعك

 ًالالقتسا اهلك تققح ءازجأ «لبق نم ًادحاو ناك يذلا ©« برغلا أزجت ءانثألا هذه يفو . ًايئاهن
 مري يف ةيبرغلا ةيروطاربمالا ءامحإ ىقب دقو . يعاتجالاو يداصتقالاو يسانسلا اهميظنت يف امات
 اهزكرم موي نكت مل امور نا كلذ ىلا فضأ . صقتنلاب ًادبا ايوشم 4٠١ ةئسلا نم دالبملا دبع

 قح ةيروطاربمالا هذه اهتشاع يتلا « ابلاغ ةريقحلا « ةايلا نع لوقن اناسع امو . يقيقحلا ينمزلا

 برغلا يف هلاوز
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 « ولألا اوسنرف < ١8.4 ةنسلا نم( سطسغا ) بآ ؟ يف < حبصأ يذلا يناثلا اوسنرف لزانت

 ؟ طقف اسمنلا روطاربما

 - مهريغو  نوخرؤملا لءاست « ةيناسنالا ريصم يف ريبك لدبت ماما نذا نحنف

 هلوقب ًاثيدح مهدحا همدق ام راكنا ىلا ليسس الو . ديعي نمز ذنم هبابسأ نع

 اهرارمتسا يف نان :ةرباربلا يدبأب « ًالاتغا » لب « ًاسعيبط توم » تق ل ةينامورلا ةراضحلا نا

 «ةغصلا هذهي ءافتكالا نا ريغ. دج بوق اليلدل رخأتم دبع يف الإ تاوزغلا هنم لئت مل قرش يف
 انطسق لمحت ىلا اهلملحت انوعدي ةدقعم ةيضقل طسسدت ىوس سبل « يجراخلا ببسلا اذهب يأ
 « ةيروطاربمالا ىدل ناك : ىرخالا ةيلاتلا ةقيقحلا راكنا ىلا كلذك ليسساالف ٠ اهتالوؤسم نم

 ىلع « ابتمدختسا ول « ةرداق ابلعحت ةيرشب دراوم « ةيعسطلا اهتماعدو ةراقملا هذه مراطا يهو

 ءيش لك لوقب انم ءاعدا نود « انه ةراشآلا ردح : ماديا
 اهتيمهأ انل ممست ال تاظحالم كلانه نا ىلا « هلوقنس امل ةمزاللا تاحاضبالا ةفاك مدقتب الو

 « ةفلتخلا دوبعلا يف « تد"دش ام ابلاغ يتلا ثاحالا هذه دعب « دحا شهدب نل نكلو . اهللامهاب

 نم « تايلوؤسملا تدب ام اذا « ينانوبلا قرشلا ةراضح نع ةينامورلا ةراضحلا تاسابتفا ىلع
 ءارو نم « املاغو « ةماع ةروصب ةنامورلا ةراضحلا ىلع ةسكمنم « ةيناثلا ةيروطاربمالا ءارو

 ضعب لعلو . ليلدو ةجح فلأب ال دادتما يه يتلا ةينيلغلا ةراضحلا ىلع «.ةريخالا هذه

 ةيروطاربمالا يف رهصناو ءاج يذلا هلك ممدقلا خيراتلا ىلع سكمنت « ةقيقحلا يف « تايلوؤسملا
 . ةينامورلا

 انفقوتسي نا فاصنالا نم سبل : اعساو ًاراشتنا تفرع تادافتنا هيلع انمنرت راكناب أدبنل
 ترصتقاو ةيئيلهلا ةراضحلا هتتثعب يذلا ينيدلاو يفطاعلا روطتلا « طوبحلا بابسا نيب « انه
 لك دعب « روطتلا اذه ناف . ىناثلا نرقلا ذنم ةعرسلا نم ديزمب هتلصاوم ىلع ةينامورلا ةراضحلا
 م فاج يلقع ديرجت نع هئاصقاب ناسنالا لّتج دق « فسؤم ناغيز نم مغرلا ىلعو « باسح
 يدنجلا نم عزني مل « اضيا باسح لك دعبو . هارذ غواب ةليلق ةفقثم ةبخن ةعاطتسإب الإ نكي
 بجاو ىلا ًايثيد ًاعباط « يهلإلا قحلا تاذ ةيكلملا لثمب ؛ فاضا لسبب « اهحالس ةلودلا نمو
 بئان وا هلإ وه ثيح نم « ةقلطملا كلملا ةطلس أديم ىلا ىففأف : ةيركسعلاو ةيسابسلا ةعاطلا
 . عافدلا ةناتم دطري نا « يلاتلاب « هنأش نم ناكو « هلإ

 ةدحولا نم دب ال ناك . ةمئاد ةدافا ندملا هنم تدافأ يذلا زيحتلاب ركفن نا انه انب ردح

 قافخالا اذه ببس اما . ققحتت مل اهنكلو < كرتشملا دوبجملا يف اعوط درف لك مهسي يك ةيبدالا
 ًالعف «ةندملا رصانعلا ةلاتسأ ىلا تفده ةسايس داقعاب فاررالا ناكس لامها يف هنع ثحبلا بجسف

 يندملاو ينارمعلا عباطلا اهعبتتسا يتلا ءابعألا نا كلذ نع جتنف . ًابيرقت مهريغ نود « ةوق وا
 هذه لعفب مهبيصي ناك يذلا سؤبلا لاحف : ًاقحس نيحالفلا تقحس دق اهيلا اورظن ا؟ ةراضحلل
 .ةيبلسلا ىلا اًمادو « درمتلاو ةحّلسملا ةيصوصللا ىلا ًانايحا مهعفدو صلخلا مهفافتلا نود ءابعالا

 راببنالا بابسأ
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 يأ صلختست م امور نكلو . ءادلا اذه نم تملأت نا ةيقرشلا ةيئانويلا تايكلملل قبس لجا
 يذلا ةنيدملا لثم ينانوبلا ملاعلاب اهاصتا اببف ىوق لب : تايكلملا هذه ريصم ةلوثما نم سرد

 لئاسولاو تابثلا نم ديزمب مسوأ يفارغج قاطن يف لثملا اذه تمدخف « ءدبلا ذنم اهلثم ناك

 لهو : اهسفن ةرملا راثلا ليوطلا اهدوبجم نم تفطقف . رهاظلا حاجنلا نم ديزمب يلاتلابو « ةيداملا
 ؟ مهنع ةبيرغ تلاز ام ةيضق ليبس يف « عوضخب هلقا وا < سارحي نويفيرلا ىنافتي نا لقعي

 ةيرظنلا فراعملا مادختسا ةينامورلا ةراضحلا لواحت مل « ضيا ةينيللا ةراضحلا رارغ ىلعو

 يأ معلا تمي ل نا انه ناكب ةيبمالا نم سيلو . ةنقتملا تالآلا ةعانصل ءاملعلا اهيلا لصوت يتلا .
 هلم دفتسي مل ا؟ « المع هنم دفتست ملو ينانوبلا معلا ىلع تفقو دق امور ناف . امور يف مدقت

 «ةينانوبلا ةيعاتجالا ةيخنلا ىلع تقوفت ةينامورلا ةيعاتجالا ةبخنلا لعلو . لبق نم ينانوبلا ملاعلا

 ماتهالا يف ابيلع تقوفت اك « اهاوما سوؤر راثتسا ديعص ىلع « ةيروبملا رشاوا يف ايسال
 يداصتقالا اهطاشن نا ذا « آليوط مدي ل كلذ نكلو . اهتاعونصم عببو اهكالمأ رامثتسال
 « لاح لك ىلع « ثدحت مل يهو . هلاكشأ ىلع ايرلا لوانت دق « ةرتفلا هذه يف ىتح « يسيئرلا
 : ىندأ ةفلكب رفوأ ًابعانص اجاتنا نمؤتو ةلماعلا دبلا ماقم اهبف تالآلا موقت ىربك مناصم
 ىلع مددقلا محلا ةوسق لامها عبطتسن ال اننا عمو . ةبيرغ ةفرط وا برح ةادأ ةلآلا تيقبف

 رسفي هرودب ماجحالا اذه نكلو .ماجحالا اذه ًايئزج رسفي قرلا دوجو ناف «يعانصلا لمعلا '
 ذيفنت ناكما روصتي م ًادحاو ًاصخش نأل هئاغلإب ركفي مل ادحاو اصخش نا ذا : قرلا رارمتسا

 ءاقرالا نيب سفانتلا ببسب « مث نم « لوقلا نكميو . ءاقرا نودب ةيرورضلا ةيداملا لامعألا

 « ايندلا ةيعاّتجالا تاقبطلا سؤب رارمتسا اضيا رسفي ماجحالا اذه نا « ةعفترملا جاتنالا ةفلكو

 . ةيئدملاو اهنم ةيفيرلا
 « هعرمج يف « طبنأ دقف .ةميدقلا هقئارط نذا يعانصلاو ينيدعتلاو يعارزلا جاتنالا نّسحي م

 هلقا - يلامجالا اهددع لبعو « ءيش ابلمع ىلا ابلستسي ال « اهريصمب ةيضار ريغو ةملأتم ةلماع دبب
 نسع نيلطاعلا ناكسلا ددع دادزب اننب <« ضافخنالا ىلا  ددج ءاقرأ ىلع لوصحلا ةيوعص ببس
 يف يداصتقالا نزاوتلا فرعي م ؟مثاد زجع رطخ جاتنالا اذه دده ام اذا بحعنم لبف . لمعلا

 هنم ىشخي ثداح.وا « بارطضا وا « ءيم مموم ةمحر تحت ناكف : رارقتسا يأ ينامورلا ماعلا

 . ةمزأ ىلا روطتي نا

 نم ديزملا تفرع دق ماعلا جاتنالا ىلع ةجبتنلا يف اهدراوم فقوتت يتلا ةلودلا ناف كلذل

 مل 5« اهتلتحا يتلا قطانملا ثرقفأ بالسا لضفب الإ ةيروبملا اهنم جنت لو . ةيلاملا تابوعصلا
 اهس دك يتلا رونكلا ىلع اهدي عضو دعب 4 ًادج ةريصق تارتف لالخ الإ ةيروطاربمالا اهنم جنت

 تحلأ مث .سونايارت مهمزه نيذلا نيبسادلاك ءابرغ بوعش وا مهتاورث'روطاريمالا رداص ءايرثأ دارفأ
 اهتنفلف : ًاقهرم ةيابج ماظن نستو داصتقالا مامز متستو ةيطارقوريب ةلودلا حبصت نأب ةجاحلا

 . رصف يف ةسلاطبلا ةيكلم يه لقالا ىلع ةينيله ةيكلم ًاضيا انه سردلا
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 رطشلا ءاذغلا نيمأت اهبلع بجوا يذلا يروبملا امور يضام نم ًاريخأ "دشألا رطخلا أشن
 ناكف « ءانملا يف خذبلا ةسايس تضرف يتلا ةيكلملا ةيرظنلا نمو « نيينامورلا نيحداكلا نم ربكألا
 ماهملاب مايقلل نوفكي موي نودنجملا نكي مو . صاخ عونب ةحلسملا ىوقلا يف هادص يلاملا زجعلل
 ثسح نمو . تاقفنلا ظهاب ًافرتحم اشدج ةيروهمجلا نم ةيروطاربمالا تثرو دقف . مهنم ةبولطملا
 اهاغلأ ةيرابجا ةيركسع ةمدخ ةداعا اهعسي مل « ةيسايسلا تايرحلا ءالشأ ىلع تماق ةيكلم اهنأ
 بحجوتو . ةيداملا دوعولاب نيعوطتملا ةلاّمسا « هذه ةلاحلاو « اهملع بجوتف : اهقبس يذلا ماظنلا
 «نينطاوملا ريغ ىلا يأ «ابلطت ةيرشبلا رصانعلا لقا ىلا ءوجللا « لاملا ىلا اهراقتفا ببس ؛ اهيلع
 نرا ريغ . ةيئامورلا هتفص يروطاربمالا شيجلا هبف دقف تقو ناكف : ةربادبلا ىلا « ابجيردتو
 رارغ ىلع اعضعضتم يركسعلا نزاوتلا ناكف : مايالا نم موي يف امفترم ًاددع غلبي ل شيجلا اذه
 لبق يناثلا نرقلا لالخ ©« تاحوتفلا نع ةجتانلا تاورثلا تفاضأ نا ذنف . يداصتقالا نزاوتلا
 رفوت يتلا تآفاكملاو ةمينغلا < هنطو لجأل هتامحي رطاخي نطاوم هاضاقتي ريقح رجا ىلا « حيسملا
 « الجتآ ما الجاع « عضعضتلا اذه ثبلي نلو . عضعضتلا اذهب امور ىلع محلا ردص « راسيلا هل
 . مؤشلاب اهيلع دوعي نا

 اذه ءازجا ىلع ةعزوم تناك هرصانع نأل - « هعمج دعب ىرحالاب وا « اذه انلوق دعب
 اعباط لقا ةراضح روستنل . هناركت زوح ال ًالوبجي كلانه نأب فارتعالا انب ردجي - باتكلا
 ةلودلل مدقتو «نيكاسملل راسيلا نم ديزملا ريفوتلو جاتنالا نم ديزملا قيقحتل اهدهج لذبت يندم
 : عسوأ ىدمىلع اهينطاوم تامدخيىلا أ جلتو «اددع ربكأ شيج دبعت اهل حبنتو «دراومانم ديزملا
 ةرباربلا تاجوم فقوب امورا حمسي نا « ايرظن انكم ودبي يذلا « كلذ لك نأش نم ناك لبف
 ؟ةيئان لاوع نم ةبت ءارولا نم اهعفادتت ىرخأ بوعش بونادلاو نيرلا وحن اهعفدي يتلا ةرمتسملا
 ةيرابتخالا ةقيرطلا ناو ايس ال :ىربك ةراسجل « ايفن وا ًاتابثا « لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا يف نا
 دق بئاوشلا هذه نا لوقلاب فتكتلف . تاضارتفالا هذه لثم نم دكأتلل اهقيبطت نككمي ال
 ةيروطاربمالا عطتست مو نمزم ءادلاف : راطخالا هذه لك اهب تقدحا نيح امور عافد تفعضأ
 . مزح نم اهتيزاهتنا هيلع توطنا امم مغرلا ىلع هتجلاعم ةيناثلا

 ىلع تاونس عبس رورم دعب يأ « ؛9١ ةنسلا يف . نذا ةميدقلا امور تتام دقل
 « هسأر طقسم ىلا « ىنثولا ىلاغلا « سونايتامان سويلبةور داع « كيرالأ ةراغ

 «كاذن ؟يرعأف « « هللا ةنيدم » يف ةيلابماللا سونيطسغوا سيدقلا تاحيرصتىلع درلا يف بغرو
 « ةئيدملا » لمقتسم هيلا هب ىحوا يذلا قئاولا نيقبلا نع ةرثؤم ةيكيسالك ةيرعش تايبا يف
 ةحيباس بك اوكلاو اضرا ضرالا تماد ام ةياهن فرعت نل اهنيشيعتس تلا نورقلا نأ » : يمزلا
 ًادبم نع بئاصملا يف ثحبلاف . ىرخالا كلاملا ماده امم ةديدج ةوق نيدمتست ثنا . ءامسلا يف
 نسم يقب اذاهف . لؤافتلا اذه صقانت نا ثبلت نل عئاقولا نكلو . « ثاعبنالا ةنس وه ومنلا
 ةينامورلا ةراضحلا نم يقب اذام وا ؟ «ريبكلا» سويسودويث دعب ةنس ةئام ةيبرغلا ةيروطا ربمالا

 ةراضح رايهنا

 ا



 ٠ باتكلا اذه راظنم يف مألا يه ىتلا
 اهتسينك مظنت يف لمحت لازت ال يتلا ةيحسملا ىوس بيرقت ءيش ال .يح وه امم ركذي ءيشال

 ةيحبسملا نكحلو . ىحمي ال يذلا ةيروطاربمالا عباط اهف شيجت يتلا ةينوكسملا ةركفلا يفو

 « هتاذ "دحي مظع رثأ ةيحسملاف كلذل : اساسا ابنع ردصت نا نود اهتكراشو امور اهتنمت ةنايد

 قطانم ؛ ةلقتسم ةيربرب كلامم : لالطأو لالطأف ىقبت ام اما . ةقباسلا عئاقوال ةبسنلاب ليزه

 « اهتاغل يف ىتح « لصفنت نا ثبلت ناو ةصاخ ةامح شيعتو ًايئادب اشاكتا ابسفن ىلع شكنت

 ًائيش اهتينبا ىعادتت توملا تاركس يناعت ةلولشم ندم ؛ كرتشملا ةشتاللا ةراضحلا عذج نع

 . اهقوقح نع ةلودلا هل تلزانت دّس هيلع رطيسي صاخ عونب يفير ممتجم ؛ (ئيشف

 هءاقب ينعن الو . يداهم ريغ ثرا ءاقي نود لحت مل ةمكارتملا ضاقنالا هذه نأ دس

 ةيئاسنالل حمست ةيزم « نايسنلا هضرفي يذلا « لبجلا ناركنل نآل : بولقلا يف
 مهضعب لاز ام يتلا بتكلا يف لب . لبقتسملا ىلا علطتتو دوقفملا يضاملا ىلع افسأ بوذت ال نأب

 اهعمجي فيك فرعي نم قحال دبع يف دجويس يتلاو « [مئاد اهومبفي مل ولو « اهنوخسنتسي
 . اهميلعت يبحيو

 ارتغاستسا نا دعب ةينانوبلا ةراضحلا يف ةماحلا رصانعلا برغلا ىلا تلقن نأب فتكت م امورف

 «لجا . ةريغصلا ةئيدملا ريغ ةلود ءانببو نوناقلا ءانبب اهماهسإ اهلا تفاضأ لب .صاخلا اهلامعتسال
 ماما « ت'وس يتلا ىلوالا يه امور نكلو . ةلودلا هذهل يزاحالا مسرلا ةينيلحلا ةيكلملا تعضو
 . رارحالا لاجرلا ةفاكل ينوناقلا عضولا < ةكرتشملا حلاصملا ةرادا رما اهيلا لوكوملا ةطلسلا
 ةفاكم لحم اهتيموق لالحاب بولغمو بلاغ نيب زيستلا تغلأو اهراصثنا تطخت يتلا ىلوالا يهو

 لفتحا يذلا وهو « « يبرعلا » مسا سوبلبف روطاربمالا ىلع نورصاعملا قلطأ دقف . تابموقلا

 يف دلو دق عقاولا يف وهو : سولومور اهسسأ يتلا ةئيدملل ةيفلالا ىركذلا دامعأب 744 ةنسلا يف

 ًازيق رهاظملا مظعا ىلا زمرل ىركذلا هذه لثم يف ةيروطاربمالا هتفص ناو « ندرالا ءارو ام

 ىلا « هتدوع » ةبسانمل « بتك دق سونامتاما سويلبتور ناف كلذكو . ةينامورلا ةسايسلا يف

 : امور ىلا همالك هجوم « ةروبشملا ةيرعشلا تاببألا هذه الاغ

 « ةفلتخحم بوعش نم ًادحاو ًانطو تعلصو»

 « لبق نم ملاعلا ناك امم « ةنيدملا » تعلصو ...

 امور ثرإ

 نطاوملا » بقل ناف : اهبجوتست يتلا تاظفحتلا لامها ىلع * انايحا « لالحلا اهترهش لمحتو
 نيج © دلعي نمز كتم« لاقت ناكأ# داس ةنئاموولا :ةوطا دقألا قهر نيس # قاموا
 ةنيدم اهسفن يه دعت مل اهل انبا بقللا اذه لماح حبصأ يتلا « ةنيدملا ١ نا اك « يمايسلا هرهوج
 ةلود ىلا بسنتا دق ديدجلا « نطاوملا » نا دس . نورسشش ةنيدم ىتح وأ ؛ سوكارغ نيوخالا

 يعاجلا طاشنلا طبحتو ةطلسلاتازواجت عنو عيملا ىلع ةعاطلا ضرفتو ماظنلا ةدايس ىلع ربست

6 



 لكم نم ساسالا يف اهنا ذا 2« ضبنت ىتح ةضبنلا دبع رظتنت نل مهافملا هذبف . ةمظنم ةراداب

 . رصاعم يمايس زابج

 اهريصم ماما هلوهذو هتشهد نع ربعي نا نود امور نع دعتبي نا ًاريخا خرؤملل زوجي لهو
 ةيفير ةمحانل زكرك ةرومغم ةدالو تدلو ؟خيراتلا اهمسر يتلارئاصملا بجعانم دحاو وه يذلا

 قلطنا يوضوف موجه ماما ينحنت نا لبق « هتصاع مث « هرسأب ملاع ةدّيس تحصأف « ةريغص

 « ةيطارقوتسرا ةيروبمج الحم تلح يتلا ةيكللا : يلاوتلا ىلع ةمظنالا لك تفرع . رخآ ملاع نم
 ىلا ثبتنا يتلا ةلدتمملا ةيكلملاو « ةيركسعلا ةيروتاتكدلا ىلا تبننا: يتلا ةحنرتملا ةمطارقومدلاو
 : ةيعاتجالاو ةيداصتقالا ةمظنالا ىتش « اهلخاد يف « تفرع اك . يملإلا ىتللا يذ قلطملا محلا
 «ةيدرفلا ةيودملا ةعانصلاو « ةيوقلا ةيلاملا ةكرشلاو « ةعساولا كالمالاو ةزيغصلا ةششيرلا كالمالا

 نيذلا لمعلا نع نيلطاعلاو «ةورثلا كولمو « ةماعلا تاطلسلا هتضرف يذلا يساقلا ينواعتلا لغلاو
 اهدوبحت تققحو . ريهاجلل يهالأ مبت ومو مهمدو مهك راعممدقت نيذلا نيعراصملاو «ةلودلا مهذغت

 ًايحجيردت اهيلع ىفط نا تثبل ام ةيكيسالكو ةبلقع ةفاقث « بناجالا نع اهساتقاو ةلصاوتملا

 ليوطلا ينحنملا طخلا اذه لثم تعطق يتلا ةيرشبلا ةعاملا يه امف ,ةيزمرلاو فافسإلاو عنصتلا
 نيوكحت يف بغريب نه نا ؟ ةيقطنملا اهروطت ةموميد يف ةفلتملا رهاظملا نم ردقلا اذه تعمجو

 ةلثما ناكم ريغ يف دمي نل < ام عمتجي اهب علطي نا نكمي يتلا تالوحتلاو تاضقانتلا نع ةركف
 . ةساع ةدافاو ةرفوؤ ةمظع مها لمأت عبضاومو

 نلف



 ىلئاثل) مشا

 عيارلا نرقلارخاوأ ىتح ةيحيسملا علطم نم

 لوالا نرقلا رخاوا يف فقوت وا عاطقنا ةيلمعب موقن نآل انرطضا مسقلا اذهل نيدلجم صبصخت
 يرح ظوحلم ريغت نم ام نا ( 50 ص ) «(١١لوالا دجلا يف  انهونو قيس دقف . دالمملا لبق

 ام هل نوكي دق . عاطقنالا اذه لثم رربي « نيصلاو دنهلا يف ةراضحلا روطت ىلع أرط هابتنالاب
 دق .م.ق ه٠ ةنس يلاوح « اونكلا ةلالس دبع طوقسف : ةخيراتلا ةبجولا نم « ام اعون هرربي

 الا . اشوك ةلالس يه « لاشلا ىلا دعبا “ دنهلا يف « ىرخا ةلالس روبظل قيرطلا دّبم نوكي

 « ةيراهدنغلا قطانملاو دنهلا يلامث نيب تالاصتالا ريسيت يف اهنم ةبغر « ةديدجلا ةرسالا هذه نا

 نيمأتل نيفرطلا نيب ةمئاق « هذه تالصاوملا قرط ءاقب ىلع صرحت ةدمب خيراتلا اذه دعب تذخا

 دحلالا' طق لطعي مل رمالا اذه نكلو < بونجلا وحن هلفلغتو يدنهلا ذوفنلا نم ديزملا برست
 ؟ه ماع « قباسلا ناه عرف لادبتساف . نيصلا عم ومالا اذكهو . يراضحلا روطتلا بابسأب

 ريضت يا اهيلع أرطي نل يتلا ةراضحلالاجم يف ركذي ًارثا هل كرتي مل < ىتحاللا ابعرفب «حبسملا دعب
 . ةنس يتئام وحنب دبعلا اذه دعب الا ظوحلم

 ن يدبي دق « انه انثحي عوضوم يه يتلا ثادحالا « متا هجو ىلعو « ادبج مبفن يكلو
 . قباسلا يف اهانطاع نا قبس « ةيخيرات اثادحا « ديدج نم « جلاعن نا ناكمب ةرورمفلا

 .تاديوع تاروشنم - ةميدقلا ناتوملاو قرشلا(١)

 فلي 5



 لنرالل) لسهفل)

 ةيقرشلا ايسآل ماع فصو

 يراضحلا عاعشالل ناطقا ةثالث ١

 ثيحم جضنلا نم ةجرد « دعاصلا اهروطت يف « لبق نم تفلأت يتلا ةيراضحلا زكارملا تغلب
 هذه ةزيهن 2 لك ىلعو . ةمظتنم ةيراحت تالصاومو مدقتم ينيد عاعشاو ةيزكرم ةطلس اهل تت

 يذلا يركذلا ناملغلا اذهب نوككي ام هبشا ًائيش لب - يوسلا نزتملا راهدزالا تسيل ةبقحلا

 « بالغ ركف « رهاظلا نزاوتلا نم راتس تحت « شيحم ناك ثمح ىطسولا لادجالا هتفرع

 جضنلاب مسلت يتلا تازاجنالا نم ةبقح قبست يتلا ةيوبحلا نم ضيف ريذن « بيصخ « عدبم
 . ةيكيسالكلاو

 دب ال يتلا رصانعلل زيكرت ةبقح  لاقتناو راتخا ةبقح اهنا ىلع لدي ةبقحلا هذه يف ام لكف
 . ةبستكملا ةرطبسلل ديكأتو « ماظن لكل اهنم

 ًاريبغت تقحلا تاوزغلا نم تاقلحلا ةلصتم ةلسلس زيمتت « هذه لاقتنالا ةبقح

 ةبقحلا يف « نارياو دنهلا نيب تماق يتلا ةينانوملا  دنهلا كلاما يف ًاريبك
 ذنم ةمئاد ةكرح هبش يف «نيشيككسلا وا "زغلا نم ماوقا مث اكاسلا : ددجلا ةازغلا ءالؤبف . ةقباسلا
 « نوهلا ) ون - منوبه بوعشب اومد_طصا نأ دعب ىرقبقلا عوجرال اورطضاف « نورق ةدع

 نرقلا يف « دنلا فراشم ىتح ةيلاتتم تاجومب اودترا اهنمو نايرتكب ىلا مهياقعا ىلع اوصكنف

 نرائويلا كلام اومجاهبل ارم هنم اوذختاف « سودنهلا ربت اتلد يف اورقتساو « دالملا لبق لوالا

 امو . دوجولا نم ًاعابت تلازو تلتفت نا ةيبوروالا دنحلا كلاملا هذه تثبل امو « اراهدنغ يف
 تحار نا « اهل ًاديدج انطوم اهنم تذختاو ةقطنملا هذه يف ترقتسا يتلااكاسلا ماوقا تمتع
 لئابقلا هذه تشاج- دقو . نانوبلا - دنهلا مهعم ابلقن يتلا ةينيللا ةراضحلا نم ريثكلا سبتقت

 مح تحت ةعقاولا ناريا وحن اهرظاون ىدحاب تبجتاف « حتفلا ىلا اهقاتعاب تبأرشاو « عامطالاب
 يتلا دوقنلاف . ا هتراضح رصانع نم ريثكلا سابتقا لواحت دنهلا وحن ىرخالابو « نينيمالا
 < رهظملا ةليمج « ةينانويلا ةلمعلاك يبف . طق كشلل ًالاجم عدت الو هاجتالا اذه مات ممضوت اهوفلخ

 جراخلا نم ناريا
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 زاثلاو لوألا نيئرفلا يف انآ - ؟١ لكشلا

 دالملا دعي



 ةينيمخالا ةلودلا كوام بقل وهو « كولملا كلم مساب هتلدبتساو سفلزافلا مسا تطقسا دقف

 ةبجلا نم « دنهلا تاجمل ىدحا « يتشوراكلا فرحلابو « ةبج نم ينانويلا فرحلاب هتشقنو
 لمحم دئاق اببف شيجلا رمأ لوتثي أي « نابزرمب تابالولا يف ةيزكرملا ةطلسلا لثمتتو . ىرخالا

 ىرت ىرخا ةبج نمو .ةيدنه ءاعسا اولمح ولو «قيرغالا دنع فرع اك 45 8ع/ةوم جمتارتس بقل

 . ناريا ( ىولبف ) نيششرافلا نيبو اكاسلا لئابق نيب ىبرق ةطبار

 اهرودب برسنت « ةينانوبلا  ودنهلا ةرطيسلا دبع يف ومنثو دادزت يتلا ةينيللا تارئؤملاف

 الو . اغون تنيلهتو اهل قبس يتلا ناريا قيرط نع لقتنت لقف « تُئش ناو « ةيناربا تارثؤمب

 يف نانوبلا لحم امور لتحت اذهبو . قرشلا كولم ىدل « ىذتحي ًالاثم حبصا نا امور لثم" ثبلي

 نم ةلمج تحت عقت نا ثيلت ال ناربالو دنبلل ةرواجلا بوعشلا ىرن اذكهو . ريثأتلا لاجم

 .اهدنع ةبعرملا ديلاقتلل اقبط « اهفيسكتو ائارمتساو ابلثت ىلع نالمعتف ةيبنجالا تارثؤملا

 ةينق رصانع ىرن ثيح « يذوبلا يناتويلا نفلاب فورعملا نفلا اذه يف حوضوب هلك كلذ ربظيو

 ؛. ةريصق ةرثق دعب © ةيطنزيب مث ©ةيرمدلو ةبناهور « ةيلبله

 ءارج نم رطخ يف (ىولهفلاو اكاسلا إإ ئئابق ةرطبس ىرن « حيسملل لوالا ثرقلا يف

 نيذلا « اناشوكلا مه « اهب اوحاطاو اهيلع اوضق نا اوثيلي ل ديدج نم اولطأ ةازغ

 ةقطنم ناكس نييراخوتلا نم مهنا نوفراعلا حجري نيذلا هشق هوي لئابقل قيثو بسنب نوتم
 لهاو ودبلا نم اهيف اوناك دوبع مهيلع ترم دقف . ةيقرشلا ةيناربالا قورعلا هذه نم « ناتوخ

 مسا مها لج ) نيكنح ءامعز ةداتبو “ نيرتكبلاو سومكد الا ري نايف فرثوميي « نمط
 هتفيلخو هلبا اضيا فرع بقللا اذهبو « سيزيفداكولوزوك : ةيناتوبلابو اساك الويوك

 لوباك تاعطاقم « نييثرافلا نم اوءطتقا مث ( ازيفثاكايف : ىمسملا «موقلا ةسائر ىلع
 « ىناثلا نرقلا نم لوالا فصنلاو لوالا نرقلا لالخ « اوعاطتساو . باجنبلا لكو يزوكاراو

 نيحلا كلذ ذنمو « ادوبرن ةعطاقم ىتح ابونج اهنمو « نسرانب ةنيدم ىلا مهتاوزغن اولصي نا
 يتلا باقلالا نم دمتسم بقل وهو « نيعمجا ماعلا كولم » ب : مهسفنا نوبقلي كولملا ءالؤه ذخا

 عسروي كرا اكشيناك وعدملا وهو «مبكولم نيب ثلاثلا عاطتساو . آجدق سرفلا كولم اهلمحي ناك
 مارغب ةنيدم نم لعج اك « رواشب ةنيدم « ءاتش « هكلم ةصاع لعج ذا « هناطلس دودح

 . لوباكو اراهدنغ تاعطاقم : ةرشاملا هترطسس تحت ًامماج <« فيصلا لصف لالخ هتصاع

 نك كفر انكي اتم نتن متل را يدور ةياهتلاو نيفك ع انراليع جو كالاذك
 « هتيروطاربما يف لقثلا زكرم ناكو ١ مهضعب حجري اك « ارتشاراهام ةعطاقم هناطلسل عضخا
 دودحلا ىلع ةديدعلا هتالاصتا لدت اك « يبرغلا لامثلا نم « غلب ايروم ةلود ىلا ةبسنلاب
 ؛ ةيناربالاو ةيئيللا تارثؤملا رشن ىلع نولمعي نيذلا ( ىولبفلا ) نييثرافلا عم « ةيبرغلا ةيلامثلا
 ىلع هترطبس طسب نم نكمتي مل ناو « ةيزجلا هيلعبرض يذلا « يقرشلا ناتسك رتلاو نيصلا عمو
 ةعبتمابملا تراسف نيصلا ىلا «ةيدنه تادافو ةدع لسرا «نوحجرب اك « هدبع يفو .ةقطنملا هذه

 دنا

 ا
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 . ( -/1١19 141 ) بونجلا راح قيرط
 فصنلا يف « ةنس نيعبرا ةدم مح هنا حجرالاف ءاكشيناك مح 'ي"دح قيقدتلاب لبجن انتا عمو

 ةلكاش ىلع « لثمي وبف . ( ١66 - ١86 نم :نامشرغ حجري اك يا ) يناثلا نرقلا نم يناثلا

 حارو « ناطلسلاو دجملا نم ةورذلا « اناشوك ةيروطاربما هيف تغلب يذلا دبعلا « اكوسا ايروم

 ناك اذاو « ةيناههاربلاو ةيناكا ًاضيا هتيامح تحت ذدخا اك « اهقلتع ةنتعا نا دعب ةيذوبلا رش ىلع لمعي

 ضعب كس ىلع كلذك صرح دقق « اذوب ةروص ةلماح ةكسلا برضي دنهلا كولم نيب لوالا

 ,«هدبع ابقرع يتلا ةطشانلا تاراضحلا هذه ريبكلا قرتفملا ديس » . نييناربالا ةحلا لمحت تالمع

 تسيتلاو دنهلا لامث يف ةععرملا ةيذوبلا ديلاقتلا اهنع انثدحت ةزاتم ةيصخش كلملا اذهل تت دقف

 يتلا روصلا يف « ودبي وبف « دنهلا نم ريبك بناج ىلع رطبس هنا عمو . ايلوغنمو ىتح نيصلاو
 وهو . ةثك ةيحلب هموق ينبو هتليبق يف جرادلا يزلا ايدترم « ةيمسرلا تابسانملا يف هل تذخأ
 سبل وهو « دامللا نم ةمخض ةمزجو «لسرتسم ناطفقو ةليوط ةمح عم « دنحلا هفرعت ! ميش

 عمو . نادلبلا نم ىءانت ام « ةرغ نيح ىلع أطي « هناصح ةوهص ىلع يفابفلا عطقب « ةلمح دئاق

 ًاقفو هروطت يف رمتس « اروتام يف ليث ريخ لثمملا « رصعلا كلذ يف يذوبلا نفلاف « اذه

 . جراخلا نم ريثأت يا هيلع ودبي نا نود « ةفورعملا جذانلل

 يركفلا راتخالا اذهو ءاناشوك دبع يف « ايئزج دنهلا اهب تعتممت يتلا ةيسايسلا ةدحولا هذبف

 .ةثراوتملا ةينطولا اهديلاقت نم قثبنا اينفو ايركف ًاراهدزا امل أيه «جراخلاب اهلاصتا هببس يذلا
 نا اك « ةبقحلا هذه يف ابعضو لمتكا اناّمّمرلا ةيدنهلا ةمحلملا نا « معلا لها ىدل حجارلاو

 كلذك نوئظملا نمو . زاجنالا ليبس يف « ىرخالا يه « تناك « اثارهسبملا : ىرخالا ةمحلملا

 نم ولخت ال ةيضقلاف « يأرلا اذه حص ناف .اتيج تافاغاهبلا عضو ًاضيأ تدبش ةبقحلا هذه نا
 ىلا ناسنالا لوصو ناكماب لوقت يتلا ةيرظنلا يهو يتكاببلا ةيرظن روبظ ينعت اهنال « ةيمها
 « اضيا لب « ةيناحورلا ةفرعملاو « كسنتلاو دهزلاو ةيحضتلا قيرط نع طقف سل « ةيهولالا

 < دحا دحاو هلا دوجو ينعي امنا اذه لك . هللا ةيمحمو عجبتلاو دبعتلا قيرط نع « ايسالو
 بويشلا طالتخال ًارظنو . ةمرصاملا ةبقحلل ةيسنلاب اسوسحم ًاروطتو اسودلم امدقت لجسيو
 ضسبلا حار « دنا نه اهبارتقاو ةيحبسملا روهظلو « ةبقحلا هذه يف <« ضعبب ًاضعب اهجزامتو
 ةيحسملا ملاعتلاب ؛ ديعب وأ بيرق نم « ترثأت ةينيدلا ةديقعلا هذه تناك اذا ام لءاستي
 6-0 ديلقتلا بسح « اهب ملسملا رومالا نم . لئالدلا ضعب كلذ ىلا ريشت ريشت اي « ةئشانلا

 ةسقرشلا ةيلامشلا ةيحانلا هذه ىلا ليخنالاب د م ا ول
 يف نوكمي دسق « تب يخيرات ساسا ىلع ضبني ال يذلا ديلقتلا اذهب ذخأن نا نودبو ؛ دنهلا
 . نكنملا لعافتلا اذه نم ءيش ىلع « ام ةلالد وا ديعب نم ةراشا « هب هيونتلا

 نف تالواحم مدقأ روهظ « يرخأ ةبج نم « هلباقي ةينيدلا بادآلا ىلع ودبي طاشنلا اذهو

 يذلا + لن ومووزءموزرمي اشوبغافسأ راثآ ضعب نم ائيلإ لصو امب ةلثم « دنحلا يف اماردلا
 تايحيرسملا هذه نم امريغو « اكشيناك كلمل ًاريزو « ةثراوتملا ديلاقتلا هيورت اهسح « ناك

 ل



 يف نيبتن نا نكميو ( عبارلا نرقلا علطمو ثلاثلا نرقلا رخاوا ) « اشاهب ابعضو ينلا ةلماكلا

 يف ةورذلا «هراهدزا غلبيس يذلا «يكيسالكلا حرسملا سسأ « كاذ ذا « ودبي اك « جاتنالا اذه

 تاياكحلا نم ةعومم .روبظ « رصعلا اذه ىلا درن نا نكمي كلذك . اتبوغلا ةمكلملا ةرسالا دبع

 تلوع هيلعو « ةظعوملا هب ديرأ باتك وهو <« سجلا دئاكملا باتك وه « تاناومحلا ناسل ىلع

 مشن « تاحوتفلاو تاوزغلا هذه اببلا تدأ يتلا جئاتنلا نمو . ةقباسلا ةبقحلا يف اريثك ةيذوبلا
 قاطن ىلع « اهلاعتساو قيضلا ةينامهربلا رّمح نم اهقالطاب كلذو « اهميمعتو ةيتيركسنسلا ةغللا

 ةفللاو « ةفاقثلاو معلا ةغل يف اضيأ لب « يويندلا وا يناملعلا بدألا يف طقف سبل « عساو
 ةفللا هذه ةيذوبلا تمدختسا دقو . ةيرجحلا تاباتكلاو شوقنلا هذه كلذ ىلع دهاش « ةيمسرلا
 يف ةيكححلا ىطسولا ةيدنهلا ةجبللا نع ًاليدب اهتذختاو « دنهلا نم ةيلامشلا ةيبرغلا قطانملا يف
 ةبح ةغل « ةسدقملا ةميدقلا ةغللا هذه « ةيتيركسنسلا تلعج. ىتلا بابسألا اما . ىرخالا قطانملا
 ريبعت ةاداب مهتبجاوف « ةازغلا دنحلا اهب تلباق ىتلا لعفلا ةدر « ةبج نم « يهف « ةيناملع ةغلو

 «© ىرخا ةبج نمو « ًاعيمج دونحلا ىدل ةموهفم « بولقلا يف اهتلزنمو سوفنلا يف اهمارتحا اهل
 .ةيويندضارغأل ةسدقملاةغللاهذهمادختسا نع اوعروتي مل نيذلا بناجألا ءالخسلا ءالؤه نمةّفَن

 ٠ مهنم نيمدقتملل ناك ام نأشلاو ددؤسلا نم « اناشوك ةلود كولم نم نيرخأتمال نكي م

 ابتاليوب اوسرضتو اهب اورثعت « ءادأك بعاصم مهماما ناربا يف ةيناساسلا ةلودلا تراثأ دقف

 ابعم تصلقت تاراسكتا « دالبمال ثلاثلا نرقلا فصتنم يف مهيلع تلاوت ذا « مهتياهن تبلجف

 نينرقلا يف « ىرن لازن ال انك ذاو . دنسلاو ىطسولا ايسآ ىلع مهتدايس تشكناو « مهترطبس
 نلف « ةيلاشلا ةيبرغلا دنحلا قطانم ضعي يف نومكحي « اناشوك ةلود كولم ضعب «نيبلاتلا
 ةرتف لالخ « نويناريالا عطتقا نا دعب « ناك ريخ يف اولخديو « خيراتلا مهيوطي نا اومتعي

 « لقثلا ةطقن تلقتنا اذكهو . مهتاكلتم ضعب « اهديدحت انيلع رذعت ولو « ةليوط « ةضماغ

 اهيف رمتساو «ةبقحلا هذه يف دنهلا يف هدشا غلب ناربا ذوفن ترا عم « قرشلا ىلا دعبا « اليلق
 . 16٠ ماع ىتح

 ةقطنملا تدهش « ةيلامثلا دنهلا قطانم يف هانس قلأت يذلا راهدزالا اذهل اهنم ةباجتساو

 ثبل ام مث«ةقباسلا ةبقحلايف:دوجرولل ربظياهضعب ذأ ءاهضرا ىلع كلاما نم ددع عولط ةيديفاردلا
 « ارهادنأ ةكلم « ابهتفلخ. يتلا ةينفلا راث آلل رظنلاب « كلاملا هذه ربشأ نم . قلأتو رهدزا نا

 يتلا ةيخيراتلا ثادحألا نأ عمو . انشيرك و يرافادوغ يربنل لفسألا ىرجملا نيب تماق يتلا
 دهشت ةبقابلا راثآلاف « اهفنتكي ضومفلا لازي ال « ةلودلا هذه كولم دحأ ينراكاتاش دبع تزيم
 دقعلا رجح يقافارامأ ةنيدم تناك «ةقطنملا هذهيف ترهدزا ناكرالا ةديطو ةيندم مايق ىلع ايلاع

 تايدعت دض مهتكلمم نع عافدلل « ًارارم اورطضا « ةلودلا هذه كولم نا انل ودبي يذلاو . اهبف

 نرقلا لالخ « ةبزارملا رابك دض « ىرخا ةرابعبو « نيشرافلاو ( انافاب ) نانوملاو اكاشت كولم

 اذه دعب . اناشوكلا نم مهتءاج ةوزغ دصل ًاضيا اورطضا مبلعلو . يناثلا نرقلا علطمو لوالا

 « ( اغناك ةلود كولم رخآآ لح اهبف اولحو ) افلام ىلع : اعابت اولوتساف « حتفلاب مهسفن مهتثدح
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 ابتنيدمو « ارانك هالب نم مسق ىلعو اهبرديف ةعطاقمو « ةيلاهشلا نيكنوكلا ةقطنم ىلعو

 يلراكو كزان يف اهيلع شلع « اهوفلخ يتلا تاباتكلا نم ًاددع ىرثو « يتناياجيف ىربكلا
 «ثلاثلا نرقلا علطمو يناثلا نرقلا رخاوا يف « لالحنالاب تببصا ةلودلا هذه نأ الا . يرابنكو
 اوبعلي فنا مه بتكر يذلا اف*البلاو يجنفلابوعش نيب « ًاددب تتتشت نا اهتاكلتم ثبلت لو
 ( ماروبيشنك مهتسصاع ) حيراتلا يف ًازراب ًارود

 ايف اهتاعطاقم تمساقت كلامم ثالث «لوماتلا دالب يف ماق دقف < دنهلا نم بونجلا ىصقا يف امأ
 اهاعد يتلا ايدنب : ةكلمم يبف كلاملا هذه اما : كلذ لبق ارو « اكوْسأ دبع ذنم « اهنيب

 ةكلمبو «مويلا روكتفارت ةيالو يف « الاريك ةكلممو « ارودام اهتصاعو  نويدنب : سويبلطب

 .هاردنا دودح ىلع ةعقاولا « روجنت ىربكلا اهرضاوح نمو « لدناموروك لحاس ىلع « الوشت

 .ناليس كولم دض واضعبلا اهضعب عم بورحلا نم ةقحالتم ةلسلسف «كلاملا هذه خيرات ةقيقح اما
 ضرعت دقف كلذ عمو « ايئدبم ةبجراخلا تارثؤملا نم ىأنم يف دنهلا نم يبونجلا مسقلا ناك

 هذه تدش ىلا ةيراجتلا تاقالعلا قيرط نع « ًارحي « هبلا تلقتناو برغلا نم هتءاج اهبنم ضعبل
 درت كلذبو « اراهدنغ عم يراجتلا لدابتلا نم ةكرح تماق دقف . رصمو ايسآو امورب ةقطنملا
 « نان وف : اهنم « ةدّنبتملا كلاملا نم ماق امب « ةيبونجلا راحنبلا قيرط نع « لاصتالل ليبسلا
 .اقودو < ٍقرشلا ةينيصلا دنهلا لحاس ىلع « ابمث ةعطاقم يف يب  نلو « مويلا « نيصنشوكلا يف

 . ارطموس يف اهس الو دنالوسنالا يف طاقن ضعبو « وبالملا ةريزج هبش

 ىرخالا يه تفرع يتلا نيصلا « لامشلا يف < تماق ةيدنهلا ةلتكلا هذه بناج ىلا
 ادارطتسا وا ةمتت ناك يذلا قحاللا ناحلا رصع وه «مالسلا هيفبتتسا اميظع ًادبع

 عقو دقف.« ةرسالا هذه يعرف نيب الصاف ًادح بصتنا يذلا زجاحلا اما . قباسلا ناحلا دبعل

 دحا « اذه غنم غنو ناكو . ,ةطلسلاب رثأتساو شرعلا «غنمأ منو بصتغا امدنع « دالبملل م ةنس

 هل مت امدنعو . ةيشوفنوكلا ةفسالف دحا ناك اك دالبلا يف ًاريزو لمح « هرصع يفقثم ريهاشم

 فوسليفك .« كاذ ذا ةكلمملا يف هب لومعملا ماظنلا حالصا لواحي حار « شرعلا ىتعاو رمألا

 ةدبتسملا ةينهذلا لبق نم ةيوق ةمواقم هذه ةبحالصالا هتلواحم تبفل دقو . يكارتشا ”يثوفنوك

 الو « دعب ديع ْذنم نيكالملا رامك ةقبط تعاطتسا دقف . لامجا ذنم «كاذ ذا يعاتجالا عضولاب

 اهتورث نم ًاريثك ديزت ناو « هخسرتو هلت نأو اهذوفن دطوت نا « ناه ةرسا دبع يف امس

 اوثبل ام نيذلا مهتايرحي اوعنمت نيذلا دارفالا نم ةئفلا هذه ىلعو «نيكالملا راغص باسح ىلع ةيراقعلا

 دض ًايلاع هتريقع عفري نيطسلف يف «حبسملا ديسلا ناك اكو . ءاقرالا نم وا عْباوتلا نم اوحبصأ نا
 قرلا ماظن « فنعي مجاهب « غنم غنو ينيصلا يعاتجالا حلصملا :هرصاعم حار اذكه «ءاينغالا
 ًايكارتشا ماظن عضو ليبسلا اذه يفو . ةديدشلا هتأطو تحت دالملا تعقو يذلا ةيدوبملاو

 داصتقالا نم ًاماظن ضرفو < ديدج نم يمنارالا عيزوت ةيلءعب ماقف . هقببطت يف ددشتو ابعارز

 نيصلا

 وا



 اذ م يحالصالا هلم يقالي الأ « هذه ةلالاو « بجعالف . فاجعلا نيتسلل اهليصاحتو ضرالا
 تاءارجالا هذه ءارج نم « دالبلا يف تبشنف « ةيعرشلا ةاعحدو نيظفاحما لبق نم ةيوق ةضراعم
 تماد ةمهال ةروث غن'وت" ناش ةعطاقم يف ءاهرثأ ىلعتسماق «ةبعاتجا لقالق اهب تلزنو تابارطضا

 لازتتعا ىلا « غنم غنو رطضا ام « اهتحلصمل اهليوحتو اهالغتسا ةضراعملا تلواح تاونس ثالث

 صخش يف ؟ديدج نم ناه ةرسأ ىلا رمألا «ةيعرشلا راصناو يغاملا دبعلل نولاوملا داعأف . حلا
 ةنلمه ىتح دالسلل ”ه ةنس نم « ةديدجلا لودلا هذه دبع دتما دقو . رغصالا ابعرف ءانبأ دحا
 ١ رمتسا يذلا محلا يف عاطقنالا اذه كرتد نا نود « ىلوالا ابتريس رومالا هعم تداعف ؛« ابو

 ,باس ىلا نيصلا تداع ىحاللا ناه ةرسا دبع يفو . نيصلا روطت ريس يف ركذي ريت يأ « ةنس
 ترفتسا دقف .ثدحي ل ام ائيش ”نأك «جراخلا يف ما لخادلا يف ءاوس «روطتلا وحن فولأملا اهريس

 يف تعبات اك « ةظفاحملا ديلاقت نم هب تفرع' ام ىلع ةمحورلاو ةيركفلا ةبجولا نم « رومالا اهيف

 يضاملا يف « اهبايسأب تذخا نا داليلل قبس ناك يتلا اهتاذ جهانملاو بيلاسالاب ذخالا « ينفلا لاجلا
 يتلا راثآلاو دبعلا اذه راثآ نيب « انايحا زيستلا بعصلا نم هعم حبصأ « ايوس اجب: اهبف تجبنو

 . نيبراحلا كولملا دبع ىلا دوعت
 اوعنقي لف . نيصلا يف ةعساو ةيروطاربما هل مىشني نا نم ناه ةرسأل يللاثلا عرفلا نك

 هذهدعم تلاحتسا «' اديدش ًاماظن اهبلع نوضرفي اوحار لب « ىطسولا ابسآ يف مهتاحوتف زاجناب

 « واشت ناب ينيصلا برحلا ةغبان اهب ماق يتلا ةيبرحلا دوهجلا لضفب « ةيلعف ةيامح ىلا دالبلا

 « يبوغ ءارحص يف ةمئاقلا تاحاولا ربديو مظني 1-3١ ةنس نيب حار يذلا < طو» 1م

 لحارم :اهنم ًاذختمو اهسف ًائشنم « هجو نسحأ ىلع اهرمثتساو « اهدبعتو ةيانعلا اهب نسحأف

 « يدنهلا لاعلاب نيصلا « ريماب لابج ربع طبرت قرط نم نوكلسي ام يف ريرحلا راحت اهب 'متأي
 ذا © ةيضاملا ةبقحلا يف تعببثتا يتلا ديلاقتلاب ءاذتحا « ةينوطنالا ةلودلا دبع يف امورب نيصلاو

 « لاقي اك« مقي نا واشت ناب لواح دقو . ةيراجتلا هتاقالع ةطساوب نيصلا « برغلا اهيف غلب
 ريغ . تلشف هذه هتلواحم نا الإ « تاذلاب امور عم ةيسايسو ةيراحت تاقالع « ةيموق سسأ ىلع
 ظحالي ا؟ < ينيصلا مالسلا لضفب كلذو « قيرطلا اذه لوط ىلع ةطشان تبقب ةيراجتلا ةكرحلا نا

 .ةيثرافلاناريا ربع « ينامورلا مالسلاعم ىقالت يذلا مالسلا اذه «هيسورغ هبنر يسنرفلا خرؤملا

 ايؤلم ةرظن « اهتدابسو ةينامورلا ةيروطاربمالا ىلا « ثلاثلا نرقلا يف « نودنصصلا رظن

 اهوعمج ةدرصملا مهتامواعم نم مهل متام لالخ نم كلذ انل ودبي اك « باجعالاو ريدقتلا

 لوضفلا ريثما نم نوكي دقو . ةقدلاو طبضلاب مستت ال « سانلا ةنسلأ نع لقنلاب يأ « رتاوتلاب
 تفراعممالا اذهبو  ةريبكلا نست يأ 2« نست ات تناك : تامولعملا هذه نم فتن انه درون نأ
 عقت تناك اهتصاع ناو « ةنيدم 1٠٠ ىلع ديزب انم مت . ًايدق نيصلا يف ةينامورلا ةيروطارمالا

 ورسلا ومني « دالبلا هذه يف .ةراجحلا نم ماقت تناك ندملا راوسأ ناو «رهثألا دحأ بصم دنع

 مظعم . راجشألاو شئاشحلا فانصا ىتشو فاصفصلاو «اريفُّصلاو روملاو حوشلاو « نيبرشلاو

 :مدنع ةفيلألا تاناويحلا نيب . ابعاونأ ىلع بوبحلا ضرألا مهيلع ”ردتف « ةعارزلاب نونعي سانلا

 نيف



 رانلا نوجرخي' « نيقرخمملاو نيذوعشملا نم ددع دالبلا يف . ريعبلاو لفبلاو « راماو « ناصحلا

 بتراو « مهسفنأب مهسفنأ ديبقت نم هعم نوعيطتسي ام ةردقلاو ةراطشلا نم مهل « مههاوفأ نم

 اكلم مهل نوراتخي نولهألاف « مثاد كلم وأ دبس دالبلا هذه سبل . ةرك نيرشع ىلع اوصقري
 ؛ لدبتسملا كلملا لبق نم ضارتعا يأ كلذ ريثي نا نود « ءىراط رطخ مددبتي امدنع ًاؤفك

 ايسالو 2« يروطاربمالا دبعلالبق امور هيلع تراس يذلا « يروبملا ماظنلا ىلا حسات اذه يف )

 مثو « نيينيصلاك ةفصتنلاو لدعلاب نوفورعم « ةماقلا وعراف اهيف سانلاو . ( يلصنتلا ماظنلل
 اذهلمجن نا نود «ةيناث نيص ىلا مهترظن مهدالب ىلا نررظني « بارغألا سبالك سبالم نودتري

 نوعرقيومالعألا اهيف سانلا لمعتسي .سيدقتلا ةجردل ةمركم كولملا روصقو .نست 5 :ممالا

 .امامت نيصلاك تاطحم اهيفو ديربلل لحارم كلذك دالبلا يف . ٌصيِبُأ فقس مهتابكرملو « لوبطلا
 .صوصل الوةقرست دالبلايف سيل .ديربلل ماه زكرم موقي«يل *+لك دنعو ةمالع يل لك دنع موقيو

 يف لقنتلاو رفسلا ناك اذلو « نيرفاسملا مجاهت ام ًاريثكو « يراوضلاو عابسلا مهدالب يف حرست

 , روصق ةسخ مهكلملو « يل ٠٠١ ىلع ديزت هرقم ةرئادو « عباوت كولم ةرشع كلمالو . لفاوق

 نم ءاضقلاو ءاتفالل سلحيو هتايارس ىدحا يف ءاضقلا لوتيو سانلا نوؤش يف كلملا يفقي
 عجري «(نييئيصلا دنع سدقم مقر وه "0 مقر ) ًادئاق مهددعف هداوق اما , ءاسملا ىلا حبصلا

 تقولا يف روضحلا نع مدحأ فلخت ام اذاف . ةسايسلا نوؤشب لصتي ام لك يف سانلا مهبلا

 دلجلا نم ةيمقحلمحي قفارم هبحصي كلملا جورخ دلعو .دتقعت' لو ةسلجلا تّعفر' «بورضملا
 يف هسلجب ىلا كلملا داع ام اذا ىتح « ةيوتكم مهتايكشتو مهبلاطم اياضقلا باحصأ اهيف يقلب"
 سوقلا نوفرعي سانلاو . رولملا نمف رصقلا باتعا اما . ةدح ىلع « ةيضق لك يف رظن « رصقلا

 ام ىلع « اهنوجسني ةشققأ مدنع . ةرشعل دحاو ةبسنب بهذلاو ةضفلا نم مهتلمو « باشنلاو

 نومدختسي مهف « معلا فاوصأب نوفتكي ال مهنأب ضعبلا معزيو . مغلا فوص نم « لاقي
 .« ديجاجسلا عنص نوئسحيو . لواحلا ماخلا ريرحلا نم وا ةيتابن ًالوزغ

 ريبك هبش نيصلاو نست انلا نيب نا هوبلمب لوب ةيسنرفلا ىلا اهلقن يتلا «ةرقفلا هذه نم حضتي
 ةيئامورلا ةيروطاربمالا هذه نا «دبعلا كلذ يف نيشصلا نهذ يف قلع دقن . ةكرتشم تازيممو
 مسقني يتلا عبرألا تايروطاربمالا هذه نم ةدحاو يه « اهمسا الإ اهنع نوفرعي الو اهتولبجي يتلا
 كلم وه لامشلا يف مدحا : ءامسلا ءانبأ ةعبرا ماعلا يفف . عاستالا نم ةدحاو ةبسنب ملاعلا اهلا

 قرشلا يف ثلاثو « ( دنهلا ) ةلّيفلا ءامم نبا وه بونجلا يف يناثلاو ( زغلا_ ودنهلا ) ناصحلا

 ةورثلا ءامس نبا برغلا يف موقيو « ( نيصلا ) ملاعلا يف سان نسحا ىلع محي هنأل رشبلا نبا وه
 . ( نست  اتلا ) ىنغلاو

 ربع « دنهلا يف « اناشوك ةرسأ عم اهل تاقالع « يناثلا نرقلا ذنم « تماقأ دق نيصلا تناك

 ةيزجلاب اهنم تعنقو ىطسولا ايسآ ءاجرأ ىلع اهترطيس طبر يف تلشف اهنا الإ « ريمابلا لابج
 نايلغ يف ًادبا راكفألاو « جارّمو جره يف بوعشلا ىرن « دنهلا يف م « نيصلا يفف . ةرغاص

 ةوعدلاب نومئاقلا كلس نا دعب دالبلا لخاد ىلا « ةيذوبلا تيرست نأ كلذ ءارج نم مجنف .مومع

 ةثفن



 ب يتلا ةمبملا « قريشلا يف ناه ةرسا كوام عبات دقو . ةراجتلا اهتكلس يتلا اهسفن قرطلا « اهل
 ترقتساو تلغد ةينيصلا ةراضحلا تناكث بح ايروك يف مهماذقا اوخّسرف «لبق نم مبفالسأ اهب

 00 يتلا ةريثكلا رثآلا نم لدتسُيو ٠ ءم6 .ىاقأ ماع ذنم

 سرادملا هذه اهساسأ « ناه ةريسأ دبع لالخ « اهيف ترهدزا ةيلاع ةراضح نا « اهنه يبرغلا

 تلحت ةيربق ةببقأو نفادم « نيصلا يف اك « انغلاطتف « ابنم قطانم ةدع يف تهز يتلا ةينفلا
 ىلحلاو « ةيزئوربلا كباشلاك « تاعونصم انملاطت اك « ةقدلا يف ةياغ ةفلتخم فراخزب اهناردج
 اي ماق يتلا تايرفحلاو . فزخلا نم ةعونصملا ليثاتلاو « ءىلآللاو بشيلا رجحو تارهوجلاو
 اك راهدزالا نم ةبقحلا هذه يف « ناحلا ةراضح هتفلب امب ًايلاع قطنت « نيبناباسلا نم راثآلا ءاماع

 :اهملع اورثع يتلا راثآلا هذه نيب نمو .ةبقحلا هذه يف نونفلا نأش سرد ىلع ًاريثك اندعاست اهنا

 عصانلا ليلدلا اهبفو « ىنامورلا قرشلا نم « نوردقي اك « هب ءيج «نولملا جاجزلا نع تابيبّسح

 قيرط ابلقنت يف ةعبتم « نيصلا يصاقأ تفلبف « كاذ ذا « تطشن يتلا ةيراجتلا ةكرحلا هذه ىلع

 ديدحت نكميو . نابابلا تغليف « قرشلا عم اهتاقالع « كلذك نيصلا تطّشنو . ريرجلا ةراحجت

 ابلبح مظتنا تاقالع ماما قيرطلا كلذب ةدبمم « دالسمل هال ماع يلاوح « نيدلبلا نيب لاصتا لوا

 . ريثكي كلذ دعب الإ عطقني لو لصتاو
 تالصاوملا همله.لبح عطقني مو « بونجلا يف « نيكتنوتلا ةعطاقمل نيصلا حتتف دطوت دقو

 . ماكنالا دالب نم لامشلا يف نيصلا لغلغت دعب ديدج نم خوسرلل دوعتل « نورق دعب الإ اهنيب
 يركفلا دوكرلا نم ةكرح « اناشوك ةرسا لالخ « دنهملا يف « يركفلا راهدزالا .لباقيو

 ةلود دبع زيم يذلا يكسالكلا بدالا رابتعاب كلذ رسفي مهضعب حار دقو . نيصلا يف ىلقعلاو

 يكسالكلا عومجملا اذهو .اهنيابتو رداصملا فالتخا نم مغرلاب « سناجتم لكك « ةقباسلا ناهلا

 امل الاثم هذاختا نكميو . يعاتجالاو يساسلا دالبلا عقاو « كاذ ذا اهيلع ماق يتلا ةزيكرلا وه
 يتلا ةسبدالا نونفلا نيب نمو . ةثراوتملا ديلاقتلاب كسمتلاو ةيقالخالا نم دبعلا اذه هب فصتا

 ةلود دبع يف جاور اميأ جار نفلا اذهو . ةنمزالا عباتت بسحي خيراتلا نف « نيصلا اهب تربتش
 نيصلا ستودوريه : تحي بقلملا«نست .ام وس خرؤملا ىلجتب قباسلا ابعرف ربتشا دقف .'ناه

 يناثلا عرفلا دبع يف اما ٠ اهقيقد © لوصالا قيثو ايميرات ًارثأ انل كرتف ( م. قم4- 4١ه )
 ( ه١ + )وك_ ناب : امهو «هتقيقشو واشت ناب دئاقلا قرقش نفلا اذهب ربتشا دقف قحاللاو
 . ةقئاف ةرابع ةرسألل اهنرأ دقف . دالسلل ٠٠ +٠" ماعدعب تيفوت يتلا واشت  نابو

 لود ثالث اهيف تربظو اهسفن ىلع نيصلا تمسقنا « 7٠٠ ماع « ناهلا ةلود تراهنا امدنعو

 ريش اهتقزفف ىربكلا تاوزغلا دالبلا ىلع تّلطأ 2« 804 ماع ملطم دنعو . ةسفانتم ةينطو
 تاوزغلاو ىخوفلاو ةيلهالابرحلاف . همو ماع يف الإ ديدج نم اهتدحو دالبلا عجسرتست ملو «قرم

 اهبلع رجتف « ابلكتلككب اهيلع خونتو دالبلا ىلع بلاكنتت ي ىمآملا هذه لك « يننجالا لالتحالاو

 لوقع ىلع رطيس يذلا يركفلا قلقا اذه نن تثبنا ةينيد ةك رح رابهنالا اذه قفاريو . رقفلا

 ةيشخ اهنأك مهنم مدقتتو ديدج. ربظمب سانلل ودبت 22116 ةيوؤاتلا ةناددلاف . . مهبواقو سانلا
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 نض 'ةلود تحبصأ ثبح اهتميكش ثبوقو بعشلا تاقبط نيب تلغلغتو «لمألا طانمو صالخلا
 ةيسورفلاث ادحا نم هتاعوضوم مهلتساو «ةديدجلا ةينيدلا ةعزنلاب غسبطصا هسفن بدالاو .ةلودلا
 هنف طلتخا دبع يفمهناهذأو سانلا لوقع ىلعنيدلا رطيسف «هحورو طالبلا ةايحب نمو « ةلوطبلاو

 باكر يفتراس دقف نفلا اما . جفلا بحلا ثداوح ترطسو كراعملا تمحالتو « ليانلاب لباحلا

 رطيس دقف « رفانلا « مدلضملا تحنلا اما . هايازم تدسفف ناه ةربما دبع يف ةبعرملا ديلاقتلا

 ةلود دبع يف بدالا هفرع يذلا عاعشالاو راهدزالا اذه دعبف : لاقتنا ةبقح ف نحف . ديكساو

 تبوانت يتلا تسلا ةيكلملا تالالسلا ةرادا تزيم يتلا ةجرجرتملا ةبرطضملا ةمقحلا دعبو « ناهلا

 «ثعشلا تمل ةديدج- ةدحو نع اهتبرك و دالبلا ةم ثحرفنأ 4044 و ةنس نيب « كلا ىلع

 ةيكلملا ةرسالا دبع يف نيصلا ىلع ديدج نم مالسلا مخو « ليوط عطاقت دعب « لاصوالا تضو

 . هيمن ياوس ةرسا يه ةديدجلا

 يفاقثلاو يراجتلا لدابتلا 2

 راهدزالاو « قباسلا دبعلا يف « اهباصن ىلا ةيزكرملا تاطلسلا عوجرو « رمألا بايتتسا نا
 يذلا قلأتلاو «نيصلاو دنهلاك : ىربكلا لودلا ضعب هتغلب يذلا يفارغجلا مسوتلاو « هتقال يذلا
 ربكأ هل يراك « هيلا امو اذه لك « خاقصأو نادلب نم امهوح ام ىلا اهدودح زواجتف هاتغلب

 ”متأ ىلع « ىرخا ةبج نم ناريا تناك يذلا رودلاو . اهطيشنتو ةراجتلا قفارم عبجشت يف رثآلا
 ك"رحو اهيذتجاف امور ىلع نيصلل ناك يذلا يبدالا وطسلاو « لقان طيسوك « هبعلتل دادعتسا
 ماوقالاب رشابملا نيصلا لاصتا نا اك « ةيراجتلا ةكرحلا راوأ يف داز كلذ لك « لوضفلا اهنم
 بوعشلاب دنهلا كلذك ت"دش ىلا تاقالعلاو « ىطسولا ايسآ اهب تجام ىتلا ةيبوروالا  دنهلا
 لدابت نم كلذ عبتتسا امو «قاطنلا ةعساولا ةيسالخلا ةكرحلاو « اهتاياهن يف مقي امم قرعلا ةيدنملا
 ةبمان ةيلود تاقالع مايق 2« ىضم تقو يأ نم رثكأ « نآلا ىفتقا « ءارآلا كاكتحاو راكفالا

 . رارقتسالا نم ديطو ساسأ ىلع
 نم اهومدختساو سانلا اهبلع راس تاقرط تماق « هلك اذهل ًاريسيتو « هلك اذه ليبس فو

 اياوغنم ربع نيوزق رحيو دوسالا رحبلا يلامش نم قلطنا قيرط « قرطلا هذه نم . ديعب دبع
 « ”رغلاو نيبناربالا ةمحر تحت امود ناك قيرطلا اذه نا الإ . نيكب ةقطنم ىلا هكلاسب يضفي

 يلامش وا (:هارز يبوغ ءارحص يبونج كلس رغ قيرط كلائهو . اوُواش افك هب نوكحتي

 ْ , ةيوامسلا لابجلا
 رثكمأ نكي مل نا « كلاسملا هذه نيب يسيئرلا قيرطلا يقب ةبعشتملا هعورفو ريرحلا قيرطف

 يذلا قيرطلا اذهو , ىتحاولو عباوت نم هيلا امو « ينيصلا ملاعلاب ينامورلا ملاعلا تدش يتلا قرطلا
 ذنم راجتلادكلس يذلاو«نايرتكب ربع الإ - للون - !'مبب وقس ناغن - يم ىلا ةكاطنانم دتمأ

 دحا يف ىقالئتف « نيصلا نم ةمداقلا وا ايروس نم ةقلطنملا لفاوقلا ىقتلم ناك « روصعلا مدقأ
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 ةبرقم ىلع < ناغروك شات موبلا وه « « رجحلا جرب » مساب فرع' ناكم يف « ريماي لابج ةيدوأ

 ا؟ ؟ قيرطلا ةعراق ىلع عقت«ةيفيصلا اناشوك ةمصاع «مارغب  يشيباك ةنيدم تناكو . دنقراب نم

 ةئعب اهب تماق يتلا ةيرثالا تايرفحلا « كلذ ىلع تلد اك « يراجتلا لداتلل اماه ًازكرم تناك

 راثآ ىلع اورثع ثمح «لراك ناجو «نيكاه ايرو فزوج :ةذتاسالا نم لك اههف كرتشا ةسسنرف

 ةئعبلا هاه ثفشك دقف . طاشن نم ةنيدملا هذه يف ةيراجتلا ةكرحلا هتغاب ام ىلع لدت ةمبم

 ضارغالا نم ةفاتخم ةعومج اتمض « ةيانع لك اهتيمعت ىلع اوصرحت نيترجح“ نع ةيجولويكر الا
 فاشتكالا اذهو . نيصلاو دنهلا نم وا «ةيربتكسالاو ايروسو امور نم ةدروتسملا تابجاحلاو

 « كاذ ذا « تدش يتلا ةيراجتلا ةكرحلا لوح انتامولعم ةممنت ىلع ًاريثك دعاس مظعلا يرثالا

 .طاشننم ةيراجتلا تاضياقملا هتغلب ام © كشلل ًالاج عدت ال ةروصب تبثت اك «ىرشلا ىلا برغلا

 نم « انيثا ةحلإلل ةيفصن ةروص لكشب زئوربلا نم تارايعو نيزاوم يئامورلا ماعلا رادص دقف

 ابلمعتسي ناك صبجلا نم ةغرفم بلاوقو «يبسموب ةئيدم تايرفح هنع تفشك يذلا زارطلا تاذ

 كلذك . برغلا نم نونانف اهغارفاب موقي < علصلا ةيليله ًاروصو ©« اهغارفإو اهبص نولوتي نم

 ابنم « ةيكيسالك روصو موسرو ةنولام تامحاح « ةيردنكسالا نم ةدروتسملا ءايشالا نيب نم

 فنرا دعب سفز بابرالا بر دي ىلع سيذسيناغ فطخ ةثداحو «اًيوروي فطخ ثداح :الثم

 اما . كلذ ريغو < مدقلا زارطلا نم ةيسورف لامعاو « نيعراصتملا كراعمو «رسن ةروصب سّبلت

 ريغو نئازخو « مئتاوق ىلع موقت دعاقمو سارك : تدجو' دقف « ةردصملا دنحلا تاعونصم نيب

 حفصملا وا « ففكملاو مّمطملا بشحخلا نم اهتدام تذخشتا « تاشورفملاو فاثألا عطق نم كلذ

 تسّبل' وا < قيواذتلاو ناولألا ضعب اهملع ربظت لازت ال « روفحملا وا شوقنملا جاعلا نم.حئافصب

 لضفلاف « نآلا انيدل ةفورعم ةعونتملا اهروصو عطقلا هذه لاكشأ تناك اذاف . قلطلا وا اكمملا

 يف لمعتسي ناك جاعلا نا « مويلا فرعن انك اذاو « رصعلا كلذ موسر نم انلصو امل دوعي

 ضعب ةدهاشم لبق نم ةصرفلا انل رفوتت لف « رصعلا كلذ بدا يف كلذ أرقن ا « تاثورفملا

 ناكو « ابظفح ىلع طق ادعاسيل نكي م اهتبرت وا دنهلا ملقا نأل « أبنيعب تاشورفملا هذه راثآ

 «اناشوك ةيروطاربمال ةعباتلا ةيلامشثلا تاعطاقملا ناكس نم دحا ىلوتي نا اهتنايصو اهئءاقبل يضتقي

 كلملا هب ماق « ءىجافم ءىراط وزغ نع ىأنمب نوكي نيما لح يف ابظفحو اهعمج
 «لوالا روباس

 امب © ةصاخ موسر اهنيزت « كللا غم< نم سوط ردصت تناك دقف « نيصلا اما . نوحجري ام ىلع

 ةيراجتلا ةكرحلا ىلع ليلد نم هيف ام فشكلا اذه يفو .ناه ةلود دبع يف قاوذالا هملع ترقتسا

 . ءاوسلا ىلع برغلاو قرشلا نم راجتلا اهدروتسي تاعونصم ىلع دمتعت تناك ىلا

 تناك ةطقن يف ر6آلا ءاملع لواعم اهب ترثعت يتلا فوشكلا مأ وه فشكلا اذه ناكاذاف

 اهدابتي ناك يتلا ةيراضحلاو ةيراجتلا تاضياقملا ةعببط ثمح نم « ريرحلاو زخلا ةراحت اهب رق

 نيب ةيراجتلا تاضياقملا طاشن غلبم ىلع ةريثك ةلدأ « اذه بناج ىلا « كلانبف « نافرطلا

 ددع يف اهيلع رثع' يتلا ةينامورلا درقنلا عطق ةرفو « الثم كلذ نم . دبعلا اذه يف « نيفرطلا

 هروتست نيصلا تناك دقف . نيصلا يف ما دنهلا يف ءاوس « ةيؤيسألا راطقالا نم < قحالتم :ريبك
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 وا ربنعلاو 4 يردنكسالا وا يئامورلا جاجرزلك < برغلا يف ةعونصملا عئاضبلا نم اريبك ًاددع

 جرختسملا ناجرملاو 4 قيطلبلا رحي نآطش نم هب ىتؤي ناك يذلا ( رمنلا حورب بقلملا ) ابربكلا
 «يابموب ةنيدم ىلا هلقن ىلوتت نفسلا تناك ذا: «ةيلقص ةريزج ضرع يف طسوتملا رحبلا صواغم نه

 « ليتتفلا رجحو «نيصلا ىتح ينيصلا-ناتسكرتلا ربع « ةيربلا لفاوقلا هلقنت ابنمو « دنحلا يف
 ابعاونأ ىلع روطعلاو « بوبطلاو ناوجرالاو « طسوتملا رحبلا نادلب ليصاحم نم ًاضيا وهو

 كلذ ريغو « ةضفلاو بهذلا نم كالسأب شكرزملا نمثلا يلاغلا جابيدلا عاونأو « اهناولأ فلتخمو
 روبق يف ابهيلع رثع' ىلا ةنيلحلا تاعونصملاو « ديجاجسلاك تاكوبحلاو ةحسنالا نم
 ١ لفل الرا يورو

 كلذ يف « ةراجتلا اهتكلس يتلا لّْسلا اهدحو نككت ل ؛ تاراقلا ةرباعلا تاقرطلا هذهو

 تدجو يتلا تايجاحلا هذهنم ؟زيبك ًاددع نا « داقتعالاو نظلل ببس نم رثكا انوعديو , رصعلا
 ل"وعن نا انيلع . نفسلا نم لفاوق نم ىلع راحبلا ربع اهلقن مت « ةيويسألا نكامألا نم ددع يف
 نيذلا راجتلل بضتقم لبلد وهو « « ايرثرأ رح يف ةلحر » : امنوا < نيننانوي نيردصم ىلع انه

 وهف « اهنم يناثلا امأ . لوألا ثرقلا نم يناثلا فصنلل هعضو خيرات دوعي « دنهلا عم نورجتي
 نوكيو ©« ١٠١ ةلئسيلاو> ىلا اهعضو خيرات دوعي يتلا سوميلطب ةيفارغج نم«دنهلاب صاخلا مسقلا

 دمتعا دقو « دنهلا يف  كاذ ذا « ةفورعملا ةيفارغجلا زكارملا مأل ةليوط ةمئاق « ءزجلا اذه
 رداصم اندمّتو . يروصلا سونيرام فيلأت نم وه « قباس فلؤم ىلع هعضو يف هيحاص

 ناونعب « اليم سوبنوبمب هعضو يذلا باتكلا اهنيب « تامولعملا نم ديزملب ىرخأ ةينبتال
 سداسلا باتكلا) رغصالا نيلب هعضو يذلا« يعبيطلا خل راثلا » اهبنمو< « 20 (!ه:هر:هصانام »

 رداصم نم ةسئقم ددصلا اذهب انتامولعم ضعبو , دالسال لوالا نرقلا نم امه الكو « ( هنم

 دوعي “ يلا ةغللا يف هيام انع ةينوناقلا بتكلا نم "دعي يذلا < 27:10هوم : ابنهم ؛ ىرخ

 ةنلبيمث يهو « « ةينيصلا تايلوحلا » : ًاضيا اهنمو « ةمحسملل لوالا نرقلا ىلا هعضو خيرات
 .طبضو ةقد نم هب مسنت امل ًادج

 ةقدلاو طابضنالا نم ”ةجررد همف تغلبو « دهعلا اذه يف  يرحسلا لقنلا ةكرح تمظتنا دقو
 يتلا مناغملاو دئاوفلا « داليمال لوالا نرقلا ملطم يف « نامورال حضتا نا ذنمف . لبق نم هفرعت م
 انيأر «بسانملا تقولايف اهتحرابملو دنهلا غوابل ةيمسوملا حايرالا ماظن ىلع داعالا نم مهيلع دوعت

 يف رداغت تناك دقق . نسحتلاب تذخأ ةيرحبلا تالحرلا ةكرح- نأ فبك (١؛4 ص عجار )

 . دنهلا وحن ةبحتم طسوتملا رحبلا لحاوس «ةنيفس اهماوق ةلفاق « ةنس لك نم ةنيعم تاقوا

 ةريزللا هبش ءىفارم ةامعتسم « رمحألا رحبلا ةرباع <« لسنلا ءيناوم نم قلطنت علسلا تناكو

 نفسلا هذه تناكو . ابيرقت ربشأ ةثالث قرغتست ةلحر دعب « دنهلا ءىناوم اهنم غلبتل ةيبرعلا

 سيريزوم ءانيم < قالطالا ىلع اهرهشأ « لبق نم اهيلع قفتم « ةئيعم » ءىناوم يف اهنحش غرفت
 « لباقملاب اهمدقت نا دنهلا ىلع ناك يتلا علسلا امأ ,يابموب لحاس ىلع ناتعقاولا « لوزاغيراب و
 يف نيببرغلا ةراحبلا ءاقب دنع ال ثيحب < ىرخألا يه « ةنيعم » لصاوحو ربانع عدوت تناكف

 اك



 تناكو .كلذ نود ةيمسوملا حايرلا لوحت نا لبق دنهلا اورداغي نا مبيلع ناك ذا « اليوط « دنملا

 عئاضبلا هذه نم امسق نا < حجرملا نمو . رهشا ةبناث نم ًاوحن قرغتست « ابايإو اباهذ < ةلحرلا

 فارطأ غلبتل « ةيربلا لفاوقلا قيرط نعو « ةيرهنلا يراجلا قيرط نع « دعب ايف « نحشي ناك
 نم امود علسلا هذه نكت ملو . ريرحلا ةراجت تاقرطب يقتلت تناك ثبح < لخادلا يف دالبلا

 ريدصت ىلوتت ةيردنكسالا تناك دقف : ةيرشب تانئاك ا. بنيب ناك دقف . نمثلا ةيلاغلا داوملا

 نيصلا تقلت 'دقو . لابحلا ىلع نيصقارلاو نيجرربملاو « يرارسلاو نامقلاو تاشفملاو تاصقارلا
 « نيلابسلاو نيمقيسوملا نم ةقرف نم تفلأت « 1٠٠ ماع اهتلصو ةعفد اهنم « تاعفد ةدع مهنم

 ءاسنلاو تاصقارلا نم قرف « رارمتساب دروتست دنهلا تناك كلذك : نيصلاو امروب دالي ثغلب

 ىلع هوقلطأ يذلا ٍتيركسنسلا حلطصملا وهو « انافاي ثنؤم « ينافاب »مساب نفرثع « تايراح لا »

 *برغلا لهأ ىلع ايس الو «دالبلا نع ينجأ وأ بيرغ لك ىلع دعب ايف « قلطا يذلاو « نيبنويإلا
 دنهلا يف ءارمألل اسارح « تورق ةدعل نومادختسي" اوناكو « مهسانجاو مهقورع نيب زينت نود

 . حامرلا ضياقمب نوكسمم مهو « ميرحلا » ةمالس ىلع « صخألاب « نوربس

 « ديحولاب نككي ل « دنلا يف « يابموب ةئيدم لحاس ىلا يضفي ناك يذلا يرحبلا قيرطلاو

 لصويو « دنهلا لحاوس نم ةقطنملا هذه ىلا يضفي « ريثكب دعبأو لوطأ قيرط كلائه ناك ذا

 مما تحت «.سوميلطب دنع اهركذ درو يتلا يرشيدننب' ةنيدم راوج ىلا « صخالا ىلع

 ةثالثو نيفلأ نيب حوادتي ام تاّيملنلا لعب نويئاصخالاو تاكوكسملا ةاوه عمج دقف.«هيكوذوب»

 اورثع اك « سويراببطو سطسغوأ يدبع ىلا اهمظعم عجب « ةنامورلا دوقللا نم ةمعطق فالآ

 دنع نظلا بهذ دقو . مانتابمريف موبلا ةرصاعملا ةيرقلا نم ةبرقم ىلع عقي يراحت زكرم اياقب ىلع

 مت تناك ةقطنملا هذه عم نامورلا ةراجت نا ىلا « مالا فاشتكالا اذه ىلع روثعلا لبق < ضعبلا

 يتلا تايرفحلا تعلطا دقف . ديعب دح ىلا نظلا اذه ديؤي ديدجلا فشكلا ءاج دقف . ةرشابم

 رمحألا فزخلا نم اماه ًاعدوتسم « تاذلاب عقوملا اذه يف « ةيسنرفو ةيزيلكنا : تاتثعب اهب تماق
 و”زرأ ةئيدم تربتشا فزخ وهو نيفا”زخلا عباط لمحي « ايلاطيا تاعونصم نم « دوسالاو

 «اودجو « كلذك . 7ةذم»لغ يلئايثبق ريخاوف امسالو « دالسلل هم - 7٠ ةئس نيب « هعنصب

 لمحت لازت ال « فورعملا ىكسالكلا لكشلا نم يلاوخو ًارارج « عدوتسملا اذه تايوتحم نيب
 هظفحل «طسوتملا رحبلا نادلب نم ةفلتخم قطانم نم دروتسملا ذيبنلل اقوواز لمعتسملا جنتارلا لاعم

 اهنأك « نولملا جاجزلا ةراسكو تابيبح' نم ًاريبك ًاددع كلذ ىلا فضأ . يباوخلا هذه يف
 قطانملا هذ مه ناكس « اهينتقي حارو اهب ماه 2« تايجاجز يهو « عنصلا ةينامور « « ءىلآل»

 صخش ةروصو سطسغوا مسر اهيلع رفح «رمحالا قبقعلا نماعطق «كلذك اودجو ام «ةيوسألا
 . ةينامورلا رفحلا ةقيرطل اقفو جاجزلا نم عطق ىلع ةشوقنم « يدنهلا زارطلا ىلع ريغص

 تناك انف « دنهلا لاجم دنع فقوتتل وا فقتل نكت مل ةليوطلا تالحرلاو رافسالا هذه نكلو

 «نويبرغلا ةراحبلا اهب ماق تالحرو رافسأل « تاطحلا هذه ةاسلس يف ةقلح وا ةلحرم ىوس دنملا
 زونك اهس الو ايسينودناو ةينيصلا دنهلا تاورث مهتيذتجا ذأ < ىصقالا قرسشلا وحن دنهلا.نم دعبأ

 النفي



 نم دب الءتالحرلاو رافسألا هذهتبقوت ماظتنا عمو .اهفالتخا ىلع هيوافالاو نانرلا رفصالا ناه
 ةيراجتلا ةكرحلا تدازف يرحبلا لقنلا لئاسو ىلع تلخدأ يتلا ةينفلا تانيسحتلاب انه هاونن نا

 اهلامعتسا جرد يتلا « ةيعارمشلا نفسلا نع ةماه تامولعم نآلا انيدلو . بونجلا راحي ىف اطاشن
 هذمهو . ثلاثلا نرقلا يف ”ملا بابع يف ريسلاو راحبلا ضرع يف مادختسالل ت'دعأو نيصلا يف

 - ؛4ه نيب اهوط حوانت دقف « ةينصص وا ةيدنه وا عنصلا ةيئاربا تناكأ ًءاوس « ةيعارشلا نفسلا

 دشت“ حاولأ نم عنصت تناكف . ءاملا مدأ قوف راتمأ ه - ؛ نم اهبناج عافترا غلب انيب «ارتم ه٠

 اوناكو «ديدحلا نم ًارامسم اهبف اويرضي نا نود وكوكلا فايلأ نملايح ةطساوب ضعب ىلا اضعب

 رول ةسدلاب ًايدومع اهبورشنيو ةعبرأ عولقب اهبنوزهجمو «شينرولا وا طالملا نم عونب اهتوطفلح

 مسنلا تابه « اعابت ىتقلتتتتَف « رختآلا ىلا اهنم دحاولا ةبسنب ةلئام وا ةينحنم اما « ةنيفسلا
 ينغتست اهلعج « عونلا اذهب نفسلا زيجتو . رخآلا املوحيو دحاولا اهرسكتف « حيرلا بوبه وا

 ةعرسلا فيفختب ءاضّتقالا دنع اهل حمسي ناك اك « ًايرجو ةعرس اهداز اك « ةيلاعلا يراوصلا نع

 تناك « ءاوسلا ىلع عئاضملاو باكرلا لقنل مدختست تناك يتلا ةيعارسشلا نفسلا هذهو . اهّيطب

 . نحشلا نم نط ٠١٠١١ و رفاسم وا بكار ٠٠ غلبت نحشلا نم ابتقاط

 براوقلا هذهو «يربنلا لقنلاب ةلثم «ةريثك ىرخأ لئاسو «يرحبلا لقنلا قثرط' تفدترتو
 « ثلاثلا نرقلا يف « براوقلا هذه تناك « نان وف ةعطاقم يفف . ربنالا يراجم يف لمعلل ةدعملا

 ًارتم 76 - ؟؟ نيب اهنم دحاولا لوط حوارتي « اهفيوجت ىرج ةمخض رجش عوذج نع ةرابع
 لمعلا ىلع موقي « ةكمس بنذ لكش ىلع اهرخؤمو اهمدقم صقب' « ًابيرقت فصنو رتم ضرعب
 يف اهظفحل ريصق رخآبو « ديعبلا ىدلل ليوط فادجمب تزّبج دقو « فتذجم ةئام اهتاريبك يف
 يلك ماجسناب مهتاكرح نوتأي نوفذجملا ناكو . قمعلا ةليلقلا هايملا يف لامعتسالل فاّقعبؤ « اهناكم
 . « دحاو توصب نوخرصي مهنأك د

 .ةيبونجلا ايسآ راحي يف.ةحالملامدخت يتلا ءىناوملا نم ريبك ددع نم قلطنت نفسلا هذه تناك
 «اراك تماق « هيكوذوب ريغ «أرارم اهركذ ىلع سوميلطب ءاج يتلا ةيراجتتلا تالكولا بناج ىلاف
 ومهام اتيوس ًافرعو ©« 1مجو»# ت'رفاك ربت بصم دنع يهو «مويلا يرابخ مماي ةفورعملا

 ةكملوب# لوماتلا ةغلبو“ كماوم:و ةيئانوبلاب ةامسملا ىربكلا ةيراجتلا نفسلاو . ىلوالانم ةبيرقلا

 ءارو عقاولا ( بهذلا دالب وا ) هيي رخ ملقا هاجتاب ريست تناك نات  نتول' .ناوك :ةينيصلابو

 نرودصاقلا نورفاسملا هدمتعي أفرم « لامشلا ىلا « لوك اكيش ةبرقم ىلع عقيو . جنغلا ربت اتلد
 يتيلارت دنع «جنغلا رهن بصم نم ةبرقم ىلع « رغنآ أفرم كلانهو ؛ بهذلا زينوسريخ ةعطاقم

 رفسلا يف نوبغارلا « جنغلا يداو ناكس هبمتعي -« ةيراجتلا هتك رح طاشنب فرع( مويلا كولمت )
 جيلخ ىلع اهتامح ىثانكت تناك ءىناوملاف « ةييرغلا ءىطاوشلا ىلع اما . امرويو بهذلا دالب ىلا

 : مويلا ) طك اكوراهب ابنم « ( ايسينودنا ) دنالوسنالا عم لاصتالا ةنمؤم « يابموب

 ةيناتوملابو ) يريشوم أفرم وا ( 5همهجو وا ىايصددت#» ) اكارابروشتو « ( شاورب
 . روناغنارغ مساي فرعت“ موبلاو < ( 1/4
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 ىلع « ابسآ قرش يبونج راطقا ةيرحبلا ةراجتلا ثغلب دقف « هذه قالطنالا ةطقن تناك ابأو
 يف صخالا ىلعو « ةيراجتلا تالدابملا هذه نم ةمهم اياقب ىلع روئملا اننكمأ ثيحي « مساو قاطن
 تايرفحلاف .دالسال لوالا نرقلا يف «نان وف ةكلمم موقت تناك ثمح ةبيرغلا نيصنشوكلا ةعطاقم

 بارغأ بئاجا هترادا ىلوتي يراجت زكرم نع فشكلل تلصوت « وبأ  كوأ ةطقن يف ترج يتلا
 يف نيلماعلا دحأب ةصاخلا تاودالاو ةدعلا « ةفشتكملا راثآلا هذه نيب نم ناك دقف , دالملا نع

 ماع ةخرؤم « يقتلا نينوطنا روطاربمالا ممر لمحت ةيبهذلا حئافصلا ىدحاو « بصلا ةعانص

 «عباطلا ةينامور شوقنو موسر اهيلع رمحالا قيقعلازم عطق ضعب اودجو كلذك .دالسال ١69

 دحا وا ةيئاساسلا ةلودلا كولم دحا ةروصلثمب ءىتان رفح هيلع« عقافلا قرزالا جاجءزلا نم نمأرو

 نم ريبك ددع « ناريا نم وا « برغلا نم ةدروتسملا تاعونصملا هذه بناج- ىلاو . اهئارما

 ةروص اهيلع رفح" متاوخو «ةيتيركسنسلاب اهيلع شقن' عباوط اهنيب دنهلا منص نم ةسهذلا ىلحلا

 ىلاو « دنهاو نان وف نيب تطشن يتلا ةيراجتلا ةكرحلا هذه ىلا ريشت اهلكو « كلذ ريغو <« روث

 .ةيناربالاو ةينامورلا تاعونصملا مسب نوطاعتي نيذلا راجتلا «حانو جاور نم هفداصي ناكام

 رزجو ةينيصلا دنهلا لصت ىتح 0 دالبلا لوط يف اهملاعم رئانتت ىرخأ لئالد كلانهو
 * غنو ود  منودو ابمش ندم يف : ةيقرشلا ةيئيصلا دنا لحاوس ىلع دجوت اك « دنالوسنالا

 ىلع اهلثمأو جذاب ريش وه « يتافارامأ زارط ىفصأ نم « زنوربلا نم اذوبل لاثمتب لثمتت ثمح
 رزج يف تدجو“ « ةعانص ناقتاو ةرابم لقا امنا « هسفن زارطلا نم روص كلائهو . قالطالا

 . ةرطموسو ةيقرشلا افاجو سيبلسلا
 ابلك تذختا * يدنهلا راعتسالا اهغلب يتلا تاياهنلا ىصقأ ىلا تلصو يتلا ةيرحبلا ةحالملاو

 « ًاقريش لاغنبلا جيلخ نم كلاسملا هذه دحا قلطنا . ةيضرأو ةيربنو ةيرحي نيب : ةفلتخم كلاسم

 « نيشأ سأرو رابوكين نيب وا « رابوكينو نامدنأ رزج نيب عقاولا قيضلا يرحبلا رمملا ًازاتجي

 « اوب  اوكات أفرم يف نفسلا وسرتف « وبالملا ةريزج هبش ىلا ملا بابع يف ةرخاملا نفسلاب يمفبل

 فنرا نيرفاسملا ةعاطتساب ناك ارك خزرب ربع «أرب عئاضبلا لقن يرجي نا دعبو . اديك يف وا

 متي ناكف أرب ةعاضبلا لقن اما . دنوسلا رزج هاجتاب وا « نيصلا هاجتاب ًالامث مبلقت ةنيفس اوذخأي

 اك « ءىفارملا هبيناج الك نم رثكتو « ضرعلا قيض نم خزربلا هيلع ناك امل ًارظن«ةيلك ةلوهسب
 . الثم اياج يف « نكامالا ضعب يف تيرجأ يتلا ةيرثالا تايرفحلا كلذ ىلع تلد

 ناكو . بونجلا راح ىلع ةلطملا نادلبلاب دنحلا « اهتاذ ةقيرطلا ىلع « طبر رخنآ قيرط كلانه

 زاتحت اهنمو « ىونات ةنيده ىتح ءىطاشلا مم ريسيو دنهلا طساوانم قلطني ثلاث قيرط كلانه

 ءاملع فشك ثيح « يروبناك رهن قيرط نع مانيمت رهن اتلدو مايس جيلخ غلبتل لابجلا ةسلس

 « كون غنوب اهنم «ةيدنهلا ةراضحلا اهسابتقاو اهدانبتسا يفادبعب ًاطوش تعطق قطانم نع رثآلا
 كلذو « غنوكيم رهنب نأشلا ريغصلا يروبناك رهن لسصآو « دعب ايف مت هنا رهاظلاو . موثاب اريو

 رهن ىداوبمث6ةميدق ةطقن يهو «بدْيري ةدلببو عفترملا « تاروك لبس ربع "رم « يرب قيرطب
 ًاريخأو . نازل” ريخلا ةراضح دبم دعب ام يف حبصتس يلا الئشت ةعطاقمىلا نيرفاسملاب يففتفنوم
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 « ًاقورطم لازي ال ناكو « دالملا لبق « يناثلا نرقلا ذنم ًافورعم ناك يذلا ميدقلا امروب قيرط
 ماّسمأ ةعطاقبب رام دنهلا يلامش نم قلطني ناك قيرطلا اذهو . هدعب يناثلا نرقلا يف < كش الو
 ..نيصلا ىلا هبكلاسب يضفي ىتح نان  وبو امروب يلامشو

 « ءاوسلا ىلع ةيربلاو ةيرحبلا تالصاوملا ةكبش نمض عقت تناك نيصلا نا فيك ىرن اذكهو
 لبق امبرو « يناثلا نرقلا يلاوحو . برغلاو قرشلا نيب مهتاضياقم يف راجتلا اهدمتعي ناك يتلا
 قمح طسوتملا رحبلا ضوح فراشم نمت « اذكهو . ايروكو نابابلا ةكبشلا هذه تطبر « كلذ
 . ضعبب ًاضعب هوازجأو هفارطأ ةطبترم يوبسآ  وروبلا ملاعلا ناك « ىصقالا قرشلا فارطا
 لبهستو ةراجتلا ريسيتل فدهت تناك « اهعورفو اهباعش ىتش يف « هذه تالصاوملا قرط ةكبشو
 يف تماق يتلا لودلل اقفو « لايجالا ركو روصعلا رم ىلع تابلقت نم أهروتعا امم مغرلاب « اهلبس
 « زاتمم يفارغج مقوم نم اهل مت امب ناريا اهب تكمحت دقو « تاريبغت نم اهارتعا امو دوبعلا كلت
 ةبتكلا كلذب فرتعي ا « ةيرحبلاو ةيربلا تاقرطلل ةيلودلا ةكبشلا هذه يف ممصلا نم ابعوقول
 نيست ات ناكس نا » : يلي ام مهضعب دنع دحاولا فرحلاب درو ذا « دبعلا كلذ يف « نوشصلا
 الإ <« نيصلا ىلا ةساموابد تاثعبو تارافس داغيإ يف امود اوبغر ( ةيئامورلا ةيروطاربمالا )
 « نيصلا مم ةراجتلا دئاوف راكتحاب مهنم ”ةبغر « ةيثرافلا وا ةينوكاشرالا ةلودلا كولم نا
 «ةرمتسم ةروصب لقن مل نا «ةديدع تابسانم يف «ناريا تلواح دقف . « كلذ نود مود اولاح
 ةلودلا دعب جيبنلا اذه تجبن دقو « اهي رت يتلا قرطلاو ريرحلا ةراحت ىلع ةرطبسم ىقبت نا
 اذه رسكل ردنكسالا اهب ماق يتلا تالواحملا نم مغرلاب « ةيناساسلا ةلودلا «٠ ةينوكاشرالا
 عاقصأ عم ةراجتلا ةيرح ىلع ىربك ةيمهأ نوقلعي اوناكذا ةيطنزيب هدعب نمو « راكتحالا
 . ةيقرشلا ايسآ

 نورقلا يف ةرهدزمو ةطشان تناك ةيراجتتلا ةكرحلا نا ىلا ريشت لئالدلا لك

 ماعلا نيب « ينودقملا ردنكسالا هقش يذلا قيرطلاف . ةيحنسلل ىلرالا
 ابنم « ىتش بابسأل « ةيراجتلا ةكرحلا طاشن نم اميظع ًادبع فرع < ىصقالا قرشلاو يبرغلا

 نا اي « اهبف نمالا بابتتساو يرادالا اهميظنت نسمح تزيم نيصلاو دنهلا نم لك يف لود مايق

 ةيلاغلا تايلاكلا هذه اهبلط ةدشو < ىرخأ ةبج نم «ةينامورلا ةيروطاربمالا تاجايتحا ةدش
 ةيلاغلا تابلاكلا هذهو . ةياغلل ةطشان تاقرطلا هذه ىلع ةكرحلا ءاقب ىلع ايدج دعاس « نمثلا

 الإ اهيلع لوصحلا ممل رسيتبل نكي مل « نامألا ىلغأب اهيلع لوصحلا يف نامورلا بغر يتلاو نمثلا
 نم ناكو « ةيوبسألا ةراقلا نم قرشلا بونجلا ىلا ةمعقاولا راطقالا نم وأ « نيصلاو دنهلا نم
 يتلا تاعونصملا نم اهريغو علسلاو عئاضملا هذه لوصو نيمأت « امم نيئيصلاو دونما ةحلصم

 « ابكلف يف ةرئادلا وا اهذوفن تحت ةعقاولا وأ اهل ةعباتلا تاعطاقملا وا نادلبلا يف عنصت تناك

 هيوافالاو ساملاك « جنغلا رهن ءارو ام ةعقاولا نادلبلا نم درت“ تناك ةريثك ةيراجت اداوم نا ذا

 « نابثللاو يواجلا روخبلاو « مك رلكلاو « روفاكلاو 8هذو 4'ةنهلو لدنملاو لدئصلاو دنلاو

 ةيراجتلا تالدابملا
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 اهلكو «نمثلا ةيلاغلا ةجسنالا نم كلذ ريغو جابيدلاو «زخلاو جاعلاو « لاما بح وا ةّلئقاقلاو

 يف ةعقاولا عاقصألل ناك ام كلذ ىلا فضأ . اهليصاحم نم وا « نارياو نيصلاو دنهلا عئانص نم

 ةيحيسملا روبظ لبق « نيصلا تلاح نا دعب « بهذلا نم اهمف امل « بذجلا ةوق نم بونجلا راح

 ايريبيس نم يأ « لامثلا نم دراولا بهذلا ىلع « قباسلا يف اك <« دنحلا لوصح نود < نينرقل

 لككشب ةينامورلا ةيروطاربمالا,نم بهذلا داريتسا' لواحت دنهلا تحار اذلو . ياتلآلا لابجو

 دقو .دنحلا يف ةرثكب بهذلا نم ينامورلا دقنلا دوجو ًادبج انل رسفي ام اذهو « ةيئامور دوقن

 ( 54-74) سونايسيسق روطاربمالا حارف «دالبلا نم بهذلا برستب امور يف رمألا ولوا رعش

 دنهلا تذخا اذهلو .ناك لكش يأب «ةيروطاربمالا نم بهذلا جورخ هيف رظح اموسرم ردصي

 ةراقلا نم ةيقرشلا ةيبونجلا راطقالاب « داك وا بضن يذلا دروملا اذه نع ضيعتست نا لواحت

 هجوب اهتئراقم < كلذ عم « حصي نكي مل يتلاو « بهذلا جاتتاب ابمجانم تربتشا يتلا ةيوبسألا

 . ةثيدحلا روصعلا يف هنم اهجاتنا هغلب امم < هوجولا نم

 داريتسالان اك ذا دالبلا ةورثكبنيو ابلاغ ايفلكت لصاحملاو ملسلاه ذه نيسرغلا داريتسا ناكو

 «فلأتت يهو « تارداصلا هذه ةميق تلق نا دعب « ريدصتلا اهيلع هردي امم ريثكب رثكأ اهفلكي

 يتلا ) ةجسنالا ضعبو ناوجرالاو « ليتفلا رجحو ناجرملاو ( ايربكلا ) ربنعلا نم بلاغلا ىلع

 حيباصملاو «شوقنملاقيقعلاو جاجزلاو «زنوربلا نم فئاحصو ( ايلوغنم يف جذانلا ضعب اهنم يقب

 ةيردنكمسالا راحت ىلع ًاريثك ردت يراجتلا لدابتلا ةكرح تناك اذاف . كلذ ريغو ةينامورلا

 فتادلبلا عم اهتراجت ءارج نم اريثك ديككتت © كلذ سكع ىلع « امور تناك دقف « ايروسو
 ءارو يعسلا بجش ىلا « قالخالا ىلع ريا نيبعاّتجالا نيحلصملاب ادح يذلا رمالا « ةيوسألا

 . داليسال لوالا نرقلا يف « امئانتقا ىلع بلاكتلاو علسلا هذه

 تناك « راجتلا بكاومو ةيرحبلا لفاوقلا اهكلست ةيربلاو ةيثاملا تاقرطلا هذهو

 لاقتناو ةيبدالاو ةينفلا تارثؤملا برست ىلع فعسم ريخو ةادأ ريش اهرودب

 تراريال مهترواجمو زغلا  ودنهلاو « دنهل يبرغ يلامش يف تانوبلا  ودنملا ناطيتسا نا

 ةيروطاربمالاهذه نيوكتو «نيصلاو ىطسولا ايسآ عاقصأو تاعطاقمب ةممانلا مهتاقالعو «ةيثرافلا

 مملكو « مهنم تفلأت يتلا ماوقالا نيب اودّحو نا دعب اناشوكلا لئابق دي ىلع فارطالا ةعساشلا

 راشتنا ىلع « ًاريثك دعاس « هيلا امو اذه لك « ةنيلهتملا اشتيباكو اراهدنغ ماوقا نيبو « نوير

 عئاضبلا نا ملعلا عم ©« سكمعلا تابثا ىلع ليلدلا زع دقو . ىطسولا ابسآ يف ةيبرغلا راكفالا

 نم عونصم ةآرم ضبقم_ كلذ ىلع دهاش . ىرخالا يه برغلا ىلا لصت تناك ةيوسألا علسلاو

 . يابموب ةئيدم ضاقنأ نيب نوبقنملا هيلع رثع « يناس زارط_ نم شوقن هيلع جاعلا

 ماه رخآ رصنع ماق « قرشلا ىلا برغلا تادش يتلا ةرششابملا تالاصتالا هذه نع لزعمبف

 « ةيئاهاربلا سك ىلعف . ةيذوبلا يف لثمتي « اهيلع عّتجشو « اهءابسأل خمارو اهل نكم دج

 ةينفلا تارثؤملا
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 تلواح اذلو « اهرشثنو اهثب ىلع لمعتو اهتلاقمل وعدت تحارف « ةيريشت حورب ةيذوبلا تشاج

 تحبصأف « ًاديعب اهتوعدو اهتلاسر لمحتل راجتلا اهيلع لكوع يتلا ةيرحبلا قرطلا نم ةدافتسالا

 يذلا يذوبلا يناوبلا يجزملا بكرملا اذهو . جراخلا يف يدنهلا عاعشالل رصانعلا مأ نم كلذب

 قاطن ىلع ومنلاب ذخا «ةينانويلا  ودنهلا كلاملا ثعب ةكرح دعب « نايرتكبلاو راهدنغ يف أشن

 نع تردصأ اوس « ةينامورلا تارثؤملا « ةيروعشال ةروصب لثمتيو ديور لبقتي « عساو

 يذلا نيجهلا نفلا « بّتكرملا اذه نم فلأتف « ايروسو رصم يتيالو نع ما اهسفن امور ةمصاعلا

 . كاذ ذا قاوذألاب ديتسا

 ةبجولا نم « زيق لخادلا نم ظوحلم روطتل « رصعلا اذه يف ةيئادملا ةيذوملا تعضخ دقو

 روبظلاب ةكرحلا هذه رداوب تذخأ ذا « اذوبي ةصاخلا ( روصلا ممر نف ) ايفارغونوكيالاب ةينفلا

 يذلا زارطلا يحويو . اروتام ةسردم يفو « دنهلا يف ةيبرغلا ةملامشلا اراهدنغ ةقطنم يف لجتلاو

 تازيمملاو ةينيلهلا ةينفلا تايرظنلا تامس لك لمحي ذا « هيلع برغلا رثأ اراهدنغ ىلع رطس
 ىلع رطيس يذلا ليثاتلا ةعانص زارط يفف . ( +7١ ةحفص عجار ) لبصالا يقرسشلا نفلل ةلبصالا

 جذانلا لك « ةيذوبلا ةينانوبلا ةيصخشلا هذه لوح عمجتق ىرن « لوباك نم برغلاب اشتباك ةعطاققم

 اهدجن يتلاك « ةسامح لكب ابلثت ىلع اولبقأف « كاذ ذا يويسآ : ورويلا ملاعلا اهفرع يتلا ةينفلا

 « زارطلا اذه تامس نم ريثكلا لمحت ةينف جذاف ترهظ « ةينيله ا ةاونلا هذه لوحو . ارغانت يف

 ايسآ يف ةيبونجلا تاحاولا ىدحا يف ةماقلا ناريم داس يذلا ينفلا زارطلا « قالطالا ىلع اهربشأ

 « بيرق نم « يكاحت يهو ناردجلا ىلع ةموسرم اهارن ةيذولا ديلاقتلاو تادقتمملاف . ىطسولا

 . ايروس يف ةينامورلا موسرلا ملاعم «اهناولأو اهنغب

 ينيلهلا ينفلا زارطلا جذام هبت رم يذلا روطتلا نأش نم صاقتنالا ءرملالواحي نا فيحلا نم

 يتلا ةيسايسلا مظنلا لاوز دعب ام ىلا ىتح ًآليوط اهيفشاع دقف.دنهلا هودح ىمقأ يف رهظ يذلا

 « دنهلا ءاجرأ عيمج يف ترشتناف « يذوبلا فلا « ةفلتخم باسنأ ىلع تلخدف « هب تحوأ

 دادتما «ام دح ىلا4 ”ةحبتم' «تسيتلاو دنالوسنالاو ناباملاو نيصلا : نورق ةعضب دعب <« تغلبو

 . ةيناقلبلاو ةيبلقصلا نادلبلا هيلع ثجرد يتلا ةينفلا طامنالا هذه يف < يطنزيبلا نفلل ةامحلا
 ىتح تدّكلخ ثيح نادلبلا هذه يف ةليوط لابجأل ةامعتسم اهئاقب يف لضفلا اهملا وزعن نا نكميو

 يف « يبرغلاو يقرشلا نيملاعلا عمج « اهي ديررأ يتلا ةرابجلا ةلواحلا كلت ركذ « اذه ةرصع

 , ةمأل ةدحرو

 ةسردملا راثآ يف ةلوهس اهتظحالم نكمي « ةمسلاو عباطلا ةينامور « ةيبرغ رثآآ كلانهو

 دجوت ثيح يقافأرامأ ةقطنم يف ايس الو « دنهلا نم يبونجلا قرشلا مسقلاىلع ترطبس يتلا ةينفلا

 دعاقملا هذه يف « اذوب روص ضعب ىلع ودبت يتلا ذهب زربت.يبف . جذانلا نسحا

 .يراوضلاو عابسلا مئاوق هبشت مئاوق اهل «سارك لكش ىلع

 تابرعضلا تحت « رابهنالاف تتفتلاو خسفتلاب اناشوكلا ةيروطاربما هيف ذخأت يذلا نيحلا يفف

 هم



 قطانملا هذه يف زربي يناربالا ذوفنلا ىرن « ناربا يف « ةيناساسلا ةلودلا نم اهيلع تلابنا يتلا
 نينرق وحنب كلذ لبق « رونلا يذوبلا  ينانولا نفلا ىأر اهيف يتلا تاذلاب ةبقرشلا ةيلامشلا
 ضرف « هالعا هيلإ انمملأ يذلا © ينفلا بّكرملا اذه ىلا مفنا يذلا ديدجلا رصنعلاو . ابيرقت
 2 يذوبلايناريالا زارطلا وه ( ديدج يف زارط ائيلع لطي اذكهو .٠ عومجملا ىلع ةزسملا هتاوس

 ناوجرالانم ةلح ايدترم زربي اذوبف . ىطسولا ايسآ يفو « اشتباك ةعطاقم يف رشتناو عاذ يذلا
 ا|بيلع ترثن ضرا ىلع عبرتيو « ( نويذوبلا ةنبكلا هيدتري يذلا رفصألا ناطفقلا نم الدب )
 . ءىلآل اهراقنم يف لمحت طبلا نم روص وا « ةيرب ريزانش سوؤر !بطسو يف تاقلح ريهازالا

 « لايخلا ىلا رظنملا اذه ديعيف . ةؤاؤل امطسو يف ةّتلهأ نهروعش يف نلمحبف اذوب تابهار امآ
 سانلا جرد ليدانم فارطا نبفاتكأ قوذ حوايو « نييناساسلا دنع فرع يذلا رعشلا مادنه

 يتلا ةينآلا لوح طبرتو « ةدمعألا لوح دّششن' ليدانملا هذه لثمو . ايدق ناريا يف اهلا,عتسا ىلع
 يزلا نم سبالم نودتريف نويناماعلا امأ . 5(مد ابوتسلا لاكشا لوحو «هانملا ابنم قفدتت

 انز طسولا فو« | د”رت' ةعبرم ةئنث اهل « رصخلا ىلا ةدودشم ةرتس نم فلأتي يناربالا

 .لكشلاو عطقلا ةّيسرَّج ةرونت نسبليف ءاسنلا اما , لاجرال ةمزج- عم ليوارسو < قاطن_ و
 ماعلا ىرن < يذوبلا ينانويلا نفلاب ةوسأو . ةيسدنهلا لاكشالا هذه يف يناريالا نفلا زربي كلذك

 يللا نم ريثكلا لمحت « ةيراع ةيفصن صوخش : ينامورلا ملاعلا عم بنج ىلا ًابنج زربي يدنملا

 تايرظنلا ىرنهسفن لكشلا ىلعو .رصعلا كلذ دايسأ نولثمي مهبايث لماكب ءاسنو لاجر بناج ىلا
 يف ًاديعب رششتنتو « ةيناساسلا ةلودلا لاوز دعب ىتح 2« دنملا يف ًايوط شيعت ةيئاريالا ةينفلا

 « ةيدنلا ايفارغونوقيالا يف ىشفتي < ( تامزجلا ) ةيذحألا سبل ىرن اذكهو . اهئاجرأ عيمج
 . ثيدحلا رصعلا ىتح هذه هرهاظم ىلع ىقيدسو « « ايروس » يسمشلا هلإلا روص يف امسالو

 عاش « ىرخألا ةيئاربالا ةينفلا لاكشالا ضعبو ةيدنهلا : ةينانويلا ةينفلا رصانعلا هذه
 . ةطساولاب نابايلاو نيصلا تلصو اي « [سأر دنهلا تلخدو « ايسآ مفارطأ عيمج يف اهلارعتسا

 رثأت ةدش نم غلبو « جراخلا يف اهتاكلتم ضعب ىلا ةينفلا جذانلا هذهضعب لقنب دنهلا تمتها دقف

 اهمسرتت تذخأ نا« اهنم دئالوسلالاو ةاصلا دنهلا امس الو 2 يدنحلا نفلاب تاعطاقملا هذه
 مح ءادبا ًاريثك بعصي « داليملل ىلوالا روصعلا يفف . ةثس فلأ نم رثكأل اهجذاه يحوتستو
 ةروصب لصي ىرأ ناسنالل نككميو . دبعلا اذهىلا عجرت يتلا راثآلا ةرودنل نأشلا اذب, بئاص

 يتلا يتافارامأ ةعطاقم ءاجرأ يف ةرشثتنملا عطقلا < ةبج نم'« نيبتي امدنع « ةقبقحلل ةمزاج
 .اهنمىطسولاو ةبلامشلا دناليات يف ةدوجوملا «ةدّلقملا عطقلا «ىرخا ةبج نمو“دونه ةراحي اهغلب

 ماما انه نحنف . نيصلا يف ةينفلا تارثؤملا نع ملككتلا دنع ربكأ ودبت ةبوعصلا نا ريغ
 . مألا دالبلا نفب رثأتم يلح جاتنا ماما نحن امم رثكا « تايالولا نم ًاددع عبطت ةينف سرادم
 «كلذ عمو .ةرطيسلا هذه هجو يف امدق اهتبثأو “« ًادوص تامطاقملا هذه دشأ يه ايروك لعلو

 لمحي يذلا وه ةيناردجلا قيوازتلا هذهو « عّسبطملا ديمرقلا اذه هيف يذلا يروكلا زارطلاف

 يهف « نيكنوتلا يف اهارن يتلا ةبفزخلا تاعونصملا اما . ينيصلا نفلا رثا ةريغ نم رثكا ًاقيمع
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 .ةيرح-نم « اهفالتخا ىلع اه انضرعتسا يتلا تاقرطلا نم ةككبشلا هذه ىلعو
 رايتو ؛ ةيركفلاو ةيثيدلاو ةيساموليدلا تالاصتالا هذه تت « ةيربو ةيرهو
 نرقلا لالخ طشن يذلا ةينامورلا ةيروطاربمالاو اسآ قرش نيب تالدابملا

 ماع ىتح ةينارصنلا علطم نم يأ « نرقلا فصنو نينرق ةدم هدشأ ىلع يقب « دالبملل لوالا
 ةفورعم ثلاثلا نرقلا يف « ةينامورلا ةيروطاربمالا ةيفارغجل ةطيرخ نأ عمو . ابيرقت 6

 ةنيدم يف سطسغوأل لكنه دوجو ىلا وقت« 1 هاء 06 1”هاناود» رصحفتوب لودج : مماب

 تلطأ يتلا ةديدجلا كلاما ىلع رصتقيل لوحتو فخ برغلاب ايسآ ماتهاف ؟ يريشوم وآ يريزوم
 قرشا نيب تالصاوملا قيرطف , دنالوسنالا يفو ةينيصلا دنهلا يف : امسآ نم قرشلا بونجلا يف
 ناهلا دبع يف اتفلأت ناتللا ناتملظملا ناتتروطاربمالاو «ناربا يف هيورمل لطعتو عطقنا برغلاو

 هذه لثم مايق ىلع دعاس « مثاد مالسل تدبم يتلا لماوعلاو « دوجولا نم اتلاز دق « اناشوكو

 . تعطقناو ىرخالا يه تلاز « اهتقفار يتلا تالدابملاو ةيراحتلا ةكرحلا

 ٠تايسائم ةدع يفو « ةرم نم رثكا ثتدرو « ةيلودلا تاقالعلا هذمل ةراشا نم رثكا كلائه

 ايسآ مما ىرن « ريثكب كلذ لبقو ىتح «لوألا نرقلا ةرغ ذنمف . فصنلاو نينرقلا نيذه لالخ
 مجعملا تلخد « ةيناردنكساو ةننانوي « ةيكلف تاحلطصم نا اي « نوبارتس ناسل ىلع درب"
 سيدقلاوه نييراوحلا دحا دي ىلع اهي ةزاركلاو ةيحيسملل ةوعدلا لوصو امبرو « ينيصلاو يدنهلا
 ناليس ةريزج نا اك « دنهلا نم برغلا يلامشلا مسقلا اذه يف ليخنالاب رشب هنأ لاقي يذلا اموأ
 تاقالعلا هذه ىلا راشيو . سطسغوا روطاربمالا ىلا ةيسامولبد ةثعب « داليمل لال ماع لسرت
 ةثعب ركذ ىلع نوبارتس يقأيو . ةينيصلا ةيلالسلا تايلوحلا هذه يف امس الو « ةديدع رداصم يف
 1»م0نمممو ةيئانويلابو « ايدئاب هوعدملا كولملا دحأأ « هسفن سطسغوا ىلا ابلسرأ ةسامولبد

 «دنلا نم « ةيبونجلا ةقطنملا هذهل اوةقحي نا دعب ايف « نوئكمتبس نيذلا لوماتلا كولم نم وهو

 نيلب ايف يقل يتلا ةنسلا يهو « الو ةئس يفو . ًاريبك اعاعشإ « ةيديفاردلا دالبلاب ةفورعملا
 كلهأ يذلا فوزيفلا ناكرب ممح نم ةدعاصتملا ةقئاخلا تازاغلاب اقنتف .«ماؤزلا توملا ربكالا
 جاعلا نم ةآرم ضيقم «ضاقنالا تحت ةروبصملا داوملا هذه تنفد «دعاصتملا دامرلا تحت يببهوب

 تماق يتلا ةرشابملا تاقالعلا هذه ىلع ةعضاوتم تاداهش هملإ امو اذه لك « ةيدنه (شوقن لمحي
 يبرحلا اهدئاق ةطساوب مقت نا « اثبع امنا « اهتبج نم « نيصلا تلواح دقو . ةيقرشلا ايسآ عم
 نوخرؤأاف كلذ عمو 4( ٠٠ ماع يلاوح ) « امور عم ةيساموليد تاقالع « واشق ناب ريبكلا .

 نم ؟ لاسملا ىلع نيبعاللاو نيبقيسوملا نم ةقرف لوصوب 4« ماسع « نوهوني « نودئيصلا

 . طايضنالاو ةقدلاب ةرتفلا هذه يف تالصاوملا تمستا دقو . نيصلاو امروب ىلا نامورلا
 « نييروسلا راجتلا نم ةثعب « نيصلا يف « يروطاربمالا طالبلا ىلا تلصو « 145 ماع يفو ''

 باب نم ءاعدالا اذه نوكي دق .ليروا كرام روطاربمالا لبق نم نولسرم مهنا نوعدَي

 ىرخأ هوجو

 يفاقثلا لدابتلا نم
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 نم ءاينغأ راجت ابعم مجحي ال ةيوطلا رافسالا هذه ىلع مطاق ليلد هيف اممِإ « ريوزتلاو هيومتلا
 فصي نا «© سوميلطب ةعاطتساب ناك « ٠ ةنس يفو . اهليبس يف تاقشملا مشحتو « اهب مايقلا

 . اهيف تماق يتلا ةب رثآلا تايرفحلا اهيلع ثدمتعا ثيحي ةقدلا نم تعمج فاصوأب دنهلا
 « ةيويسألا ةراقلا قوف عفترا «ًارسج هبشي امل ةروص خيراتلا انل مدقي مدقي «ثلاثلا نرقلا يفو

 ةينيدلاهتلاسر أدتباو « دالسملل 5١ ماع لباب يف ينام دلو . ينام ينيدلا مياصملا ةايح يف لئمتي

 #١ عم #4١ - ال٠4 ةنس نيب تمت ةلحر يهو «سودنهلا رهن فافض ىلا ةلحرب ةيريشبتلا

 ؟4(-؟؛9نيب يأ « ةيئامورلا ةيروطاربمالا دض روباس اهب ماقةيركسع لسحب دعب بف كتثا مث
 نيب « سونايريلاف روطاربمالا « نوحجرب ا < ىرحألاب وأ ثلاثلا سونايدروغ روطاربمالا دض
 هيف ناك يذلا شيجلا يف ًادوجوم ينام ناك دقلف « لوألا ضارتفالا جيص ولف , 746-65

 عيطتسي ثيحب « عوطتم يدنج ةفصب « براحي ناك ذا « ةئيدحلا ةينوطالفألا سسؤم نيطولفأ
 ةلسلس دعب ايف «ينام ةامح تناك دقف.دنهلاو ناريا يف ةئاقلا تانايدلا ىلا فرعتلاب هلوضف عابشإ
 ؟؛؛ماع )رصمىلا نيرشيم هلبق نم دفوأ مث «ةينامورلا ةيروطاربمالا ربع اهب ماق « رافسألا نم

 ماعيفو .سوسكوألا رهن فافض لوح ةعقاولا قطانملا ىلا نيرشنملا نم مهريغ دفوأ ا( 75١ و '

 سيل لثملا اذهو . ريغصلا بازلا رهن يبومج ةعقاولا ةقطنملا ىلا مهنم ًاقيرف لسرأ 2 59-941 '
 رخآ راشتنا يف < لعفلاب « دهشن ملأ . ًادج ةديعب جئاتن هل تناك هنأ الإ « ايدرف اثداح عبطلاب
 سوريفروبو نيطولفا عم «ةثيدحلا ةينوطالفألا يهو «ةيردنكسالا يف رونلا تأرةيفسلف ةسردم

 اك « نيديرملا نم الق 0 اهيلع عالطالا فوقوملا « ةبنطابلا ملاعتلا هذه ىلا تّضفأ يتلا
 نم ضيقنلا يف يه لاعفأو لامعأ ابلكو « رحسلاو ةماجنلاب قلعتت يتلا لامعألا هذه ىلا تضفأ

 ايب لاق يتلا « درفلا رهوجلاو < دحألا دحاولاو « ةيئابنلا « ةريخألا ةقيقحلاف ؟ ةيئانوبلا حورلا '
 نيعب انذخأ ام اذا « يدنهلا دوجولا ملع ىلا اهانددر اذا الإ مهفت' نأ نكمي ال « ملعو نيطوافأ

 ةينامهاربلاةفسلفلا هب ملعت يذلا قلطملا دوجولا يأ «ةيذوبلا هب لوقت يذلا قلطملا غارفلا رابتعالا

 «لوقعلا ل سغ ةملمع دبشن اذكهو .هيسورغ روبشملا خرؤوملا هرسفيو كلذ للعب اك < /ةلمسا#

 ىقتلم امود تناك يتلا ةقطنملا هذه يف ثمت ةيلمع يهو « رصعلا كلذ يف « ةينيلهلا حورلا نم
 نوكت نأ دج لمتحلا نمو . يدنهلاو يناريالا « نيملاعلا نم « دئاقءلاو سانجالاو قورعلل
 «ةينيلحلايف ةيقرشلا تارثؤملا هذهتزه ةمدص ضيا لب « بسحو لعف ةدر سيل ةرهاظلا هذه

 نازتالاب زيمتملا ىنيتاللا لقعلا دض ةيوسألا ةيئطابلا تانايدلا هنشت (موجه « ىرحألاب وأ
 تيلوبهسيدقلا» ماع «هعضو يذلا باتكلا يف اذه ىلع اليلد دجن نا نكميو . طابضنالاو
 ««تاقطرطلالك ضحد » تا س/نم»» لع !مالاعد امد | قر ةونمد ناونمب «امور يف (؟عهسلا١)

 رداصم كلانهو . ( 784 ص «لوألا باتكلا )نمد يف«ةينامهاربلا ملاعتل قيقد ضرع هيفو
 دنهلا ةكح اهتزرحأ يتلا ةناكملاب اهلك ديشت « ايفارغجلاو خيراتلاو ةفسلفلاب قلعتت « ةريثك ةيئانوي
 « اماكحو دنهلا ةفسالفو « امهاربب قلعتي ام لك « ةضافإلا نم ريثكب <« طّمسّتت « برغلا يف
 ( يناثلا نرقلا ) ناصيدرب مماب ايلاع هيونتلا نم انه دب الو . اذوب ةنبك وأ ئويبسمو ناماسلاو
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 سويئولوبا ةسحر ربت انيلع صقي يذلا « ( ثلاثلا نرقلا ةرغ ) سنارتسوايفو « ينايرسلا
 . اههارب ةثبك ىلا « يئاجعلا نابت هد

 « ةيحسملا ملاعتلاو « ةنناحورلا  ةينايرلا مولعلاو « ينيلملا لمملاف « كلذ سكع ىلعو
 « برغلا يف يراضحلا ثارتلا اذه لماوع نم كلذ ريغو « ةيسايسلا ناريا تارظنو « ةيناملاو
 ىلعو . يراضحلا اهثرإ ءامنإ ىلع هرودب دعاسو « اهنم دنهلا اس الو « ةيوبسألا راطقألا غلب
 « يعشلا صصقلا اذه اهايانث يف تلم- يتلا « يراجملا هذهو تارابتلا هذه سبقن نأ بحي اذه
 ءاهركذىلع انبتأ يتلا تالصاوملا ةكبش «ابلقنتو اهلاقتنا يف «تّسّسَستا يتلا ابلك تاياكملا هذهو
 برغلا ىمقأ نم لقتنا « فلس نع ًافلخ ثراوتملا « يوفشلا وأ يكحلا بدألا نم كلذ ريغو
 ناو « اهتراضح مهفتو اهتتكمح ةقيقح يمت نا ىلع دنهلا دعاس رابتلا اذهو . قرشلا ىصقأ ىلا
 لكشيكلذو « ةينفلاو ةمحورلاو «ةيفاعثلاو ةيلقعلا اهتيوسح نم طّشنت ناو « اهدبلاقت نوصت
 . يروعشاللا سحلا نم

 ثلاثلا نرقلا طساوأ ذنم «ىطسولا ايسآ عاقصأو يطسوتملا لاعلا نيب لاصتالا قيرط نا الإ
 مايق ءارج نم اماق عطقنا « نيضرالا نم اهيلا امو نيصلاب قلعتي ايف « ريثكب كلذ لبق امبرو
 نيصلاو دنهلا نم لك دترا « برغلا نع نيتعطقنم اهسسفن اتدجو ذاو . نارا يف ةيناساسلا ةلودلا
 ةساسلاب لصتي ام لك يف « اهتافسلف اهملا ردصت « ةصاخلا اهتراجتب اهنم لك ةمتبم « |ههتاكلتم ىلا
 نيصلا ىرن لوالا نرقلا ذنهق . هلك كلذ ماما لبسلا تدبمت نا دعب « نفلاو نيدلاو « عاتجالاو
 ثحت « بونجلا يف « نيكنوتلا ةعطاقم تلخدأ ا <« ىطسولا ايسآ تاحاو يف اهل ًاماكح نعت
 ضعب ةداعا نم «نيرماغملا داورلاو راجتلا لفاوق نم اهلل مت ام «دنهلا تعاطتسا كلذك . اهتبعبات
 اهف تفرع' يتلا « ١48 ماع « يب  نل ةكلمم كلذ نم : ةينيصلا دنحلا يف « دوجولا ىلا « كلاملا

 نان-يج ةيالو باسح ىلع نينطاوملا دحا اهسسأ ةكلمم يهو < قزيد»نمم ابمش ةكلم مساب « دعب
 ةعطاقم تسسأت « كلذك . ابسيسأت ذنم دنهلا ةراضح لثمتت ةكلمملا هذه تذخأ مث « ةينيصلا
 « عسمم برم اننيدنوك ىعدب رماغم دب ىلع ريخلا ةكلم زكرم حبصت نا ثبلت يتلا نان وف
 رح رزج ىدحا نم وا « وبالملا ةريزج هبش نم وا « دنهلا يونج نماما دالبلا لخد يذلا
 ابهنم « عباطلا ةدنبتسملا ةريغصلا كلاملا نم ددع « وبالملا ةريزج هبش يف ماق دقو . بونجلا
 ةئيدمو ( يناثلا نرقلا يلاوح ) اغنلاربق ةكلمو ( يناثلا نرقلا علطم ) وييس اي  غنال ةكلمم
 . ليلقب كلذ دعب « كاريبو « هادبكو « ( يناثلا نرقلا يف ) الوكات

 تارافسلاو تاثعبلا لدابت مايقب «تاءارجالا هذه لغتسي نا ف رع يذلا ثلاثلا نرقلا زيقو
 منا « اناشوك كوام رخاوا نم كلم همف ناك يذلا نيحلا يفف . ىرخا ةيساموليد قئالعبو

 كلم طالب ىلا ةيسامولبد ةثعب 4 7/٠ ماع « دفري « افيدوزاف كلملا وه « ىلفلاب مرخنآ نكي
 نيصلاو دنهلا عم ةيسايس تاقالع مهل نوميقي « ابسآ نم يقرسثلا بونجلا كلام ىرت انك « نيصلا
 ةشعب « نيكنوتلا ةعطاقم ماح ىلا يب  نل ةكلمم تلسرا < 78.  ؟٠٠ نيبو . ءاوسلا ىلع
 . نان - وف ةعطاقم ضيا اه تمتها
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 ٠ كلذو « دنحلا مم ةيسامولبد تاقالع هل ءىشني نا نان وف كلم ررق' < 75. 9١ه: نيبو

 نا هل ىقبس:يذلاو « دنهلا نم برغلا ىلا عقت ةعطاقم نم مدق صخش هيلع هصقو هعمس ام رثإ

 «هسفن كلملا ءابسنأ دحا ةيسامولبدلا ةثعبلا يف مدقتملاناكو .نات وف ىلا همودق لبق دنهلا راز

 دعصو جنغلا رب باصم غلبو «نوحجري اك ( ريالملا ةريزج هبش ).الوكات ةئيدم نم رحبلا بكرف
 اناشوك -ىلا ةصب نومي ماوقأ مو <« ةكيسسصملو ادنوروم بعش ةصاع كزدا ىتح هارجب

 نسم ًاددع مهل مدقو « هتكلمم ةرايز مهل حاتأو نيمداقلاب يدنهلا كلملا بحترو . نييناساسلاو

 تداعو «مثدالب ىلا مهقفار «هاياعر نم ايدنه البلد مهل نيعو «زغلا ليش نم يه ةمبطملا لوبخلا

 دقو ) 7؛* ةنس يفو . تاوئس عبرأ بابغ دعب # نان وف تلصوو < تءاج ثيح نم ةثعبلا

 ةيسامولبد ةثمب © نان وف كلم دفوأ « ( ينامو نيطولفا اهبف ىقتلا يتلا اهسفن ةنسلا نوككت

 لها نم ةقرف ابعم « دالبلا ليصاحم نم اياده نيصلا كلم امدقم « ةرملا هذه « نيصلا ىلا ىرخأ

 نم ةدافو « هرودب نيصلا كلم هملا دفوأ <« 00. 4م ماع يلاوحو . فزعلاو ءانغلاو برطلا

 كلم لثممب طالبلا يف اعمتجاو « ةكلمملا ةرايزب اماقف « غني  وشتو يات  غنك : امه نيصخش

 . ةيجنغلا دنهلا نم ةيساموليدلا ةثعبلا عوجر ذنم « كلانه ابقاب لازب ال ناك يذلا ادنوروم

 17٠١-7٠0« نيب اهب تماق ىلوأ ةلواحم يب  نل ةكلمم تررك « ١٠م4 ةنس يف « اريخاو

 . ةيمسر ةئعب نيصلا طالب ىلا تلسرأف

 « اناشوك ةيروطاربما رابهناو « نيصلا يف « ناه ةرسأ هبلا تلآ يذلا جرحلا عضولا نا ريغ

 بلأت كلذ لك « ىربكلا تاوزغلا دبع عولطو « لمف ةدرو ىدص نم كلذل ناك امو « دنهلا يف

 الإ «ىلوالا اهتريس فنأتست نل يتلا ةيسامولبدلا تالاصتالا هذهل « نيح ىلا « ًادح عضيل عمجتو
 1 ٠, عبارلا نرقلا يف
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 ( *عبارلا نرقلا ) نابايلا . فزخلا نم « اويناه » لاثمت - 8



 لا فز لسعرلل

 (ةيدنهلا) دئه ا روطت

 نظلا دج لمتحلا نم ناك « اذه انثحي عوضوم « دبعلا اذه ”لطأ امدنع

 يف ناك 5مم ١ مقر ابوتسلا تانوزبارد نب؟زت ىتلا ةق_و'رألا شقن نأب

 نع ةحبحص ةركف نيوكت ىلع ًاريثك اندعاست دهاشمو رظانم ماما نحنف . لاّكالا ىلا هقيرط

 دعب ام ةبقح يف « يدنهلا عمتجملا ناك امدنع « فيرلاو ةنيدملا نم لك هيلع تزرب يذلا عضولا

 ذا « مقي مل هنا « ةبج نم « ىري نا ءرملا ةعاطتساب ىراك . روطتلاب ًاذخنآ ة(هبموره ايروملا دبع

 عاطقنا يأ 2 ىرخا ةبج- نم < ثدحي مل هنا ا « يضاملا دهعلاو ةبقحلا هذه نيب قراف يآ < كاذ

 لصح ام اذاف . نيبضاملا نينرقلا نم تفلأت يتلا ةقباسلا ةبقحلاو ةبقحلا هذه نيب « لصاف يأ وا

 ربكأ ةلوبس تثدح اي «يدنهلا مسرلا ىلع تلخد ةفيفط ليصافت ضعب «رثكألابف «كلذ نم ءيش
 . اهتسارد طيسبت يف « يلاتلابو « ءايشالا ريوصت يف

 يف تملط يتلا رهاظملا فلتخم ىلع ةيلحم ةرظن ءرملا يقلي امدنع ركفلاب دبتسي ءيش كلانه

 عومجلا هي مسّشتا يذلا محالتلا اذهو «ةدحولا هذه وهو الا «ةمحسملا روبظ نم ىلوالا نورقلا

 الكسااسمم |روتام تعقو ام اذاو « كلاملا فلتخم نيب ةيسايس دودح لمفلاب ماق ام اذاف . لكك

 يدي نيب يلراكو « هجم يرابتقو يقافارامأ تعقو ام اذاو «اناشوكلا يديا نيب يشتباكو

 « بونجلاو لاممثلا نيبو « ةصاخلاو ةماعلا ةايحلا يعاطق يف اهظحالن يتلا قورفلاف « يفراكاناشت

 هذه يف لضفلا لك لضفلاف . ةياغلل ةفيفط قورف ةقيقحلاب يه « دنهلا يف « برغلاو قرششلا نيب وا

 اهداوس يف ةيذوب يه ةبقحلا هذه رداصم يظعم نا ذا  ةيذوملا « ًاريخاو لوا « دوعي ةدحولا

 . عباطلا ةيذوب روصو موسر نم فلأتتو « مظعالا

 ممرلاو ريوصتلل اعوضوم وا يبدالا فصولل الاثم ذختت“' يتلا ةيروطاربمالا وا ةيكلملا ةنيدملاف

 روس « قباسلا يف ؟ « اهب طيحي يكلملا رصقلا ابطسو يف موقي « طبطختلا ةعبرم « ايئدبم < يه

 نم فلأتت تاياوبلا هذهو . نكسلل قباوطلا نم ددع اهولعي ةمخض تاباوب هللختت « نيصح ريبك

 «ةنيدملا بلق يف ىربكلا عراوشلا اما . ة”نر ةطساوب اهيسفن ىلع نارودي نيريبك نيعارصم

 : مسيزالا ةعاتجالا تاقبطلل ةصصختا تاداجلاو ءامسسالا بائع نيب لصفتو ًايدومع عطاقتتف

 فيرلاو ةئيدملا راطإ

 اهتنروطاربماو امور 14غ
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 بلق يف موقيو . ىقيسوملاو نفلا لاجرو « ةيشاحلاو ةناطبلاو طالبلا لاجرو 6 راجتلاو عانصلا
 تايفشتسملاو « ةعلاطملاو « ةءارقلل «ىقيسوملل « ريوصتلاو ممرال : ةديدع ةريبك ”ءاهبأ ةئيدملا
 نيفظوملا زابك هنكسي يرادالا يحلاف . كلذ ريغو تاعماجلاو «ربلا تاسسؤمو «ةناضح رودو

 نم ةبرقم ىلع مهلك و « رسلا ةبثكو نيف نيفظوملا بتاكمو « لاملا تيب معقي هيفو ةيشاحلا لاجرو

 5 تاير تكلاو كاك دلاو نراك نعال لإ انو ير اكتلا قارن راما رصقلا

 بلق يف « بلاغلا ىلع عقت ىبف « ةسدقملا راجشألا اهيف عفترت يتلا نيتاسبلا امأ « دحاو يح يف

 جراختم هدوحوب رداصملا 5 هب ةصاخلا هلك ايه اهئايحأ نم يح لكلو . ٠ ةئيدملا

 كرا نود « اهيلا لوخدلا وا ةئيدملا نه جورلا سانلا اهعم عييطتس ضرالا تمت « ةيرس

 , دحأ مهب رعشي

 راوسألا هب طيحت « بلقلا اهنم لتحت اهتاذب ةنيدم وه « يروطاربمالا وا يلملا رصقلاف
 نه ان ارح اهعباط دادزي يتلا تالاصلاو ءاهبالاو رجحلاو فرغلا نم تاثملا ميو « ةيلاعلا
 اهتسارح ىلع شيجلا موقي يتلا تاباوبلا نم ةبرقم ىلعو . صاخلا كلملا حانج نم لخادلا برتقا

 ىلع ةفوقوملا نيدايملاو : ةيبرحلا تابكرملا بئارمو « ةلّيفلا ريصو « تالبطصالا عقت«ةمراصلا

 هريغو دبعلا يلوب ةصاخلا ةحنجالا « كلذ دعب يقأيو . شابكألاو ةكيدلاو سيواوطلا ةعراصم
 حانجلا يتأي مث . ةماعلا تالباقبل تالاصو « طالبلا تالاجر رباكأو « ءارزولاو « ءارمالا نم

 ؛ نؤملاو ةيذغالا تاعدوتسمو « ةحلسالا رادو « كلملا بيصنت مسارم هيف موقت يذلا صاخلا

 «ميرحلا زادو « ماغطلا فرغ نم اهيف امو كلملا خبطم ةرئاد اريشاو « تارهوجلاو ىلحلا فرغو
 يتلا ةصاخلا كلملا قئادحو « صاخلا سلجلا ةفرغو « ةيعرشلا كلملا ةجوزب ةصاخلا فرغلاو

 «سوئمُدلاو نالزغلاو ةلّيألاو ءاببلاو «سيواوطلاو ططقلاك :ةفيلالا تاناوبحلا عيمج اهيف حرست

 .ليلعلا ءاولا ةموعنو ةيوطرلاو ةوارطلا اهوح .عبشت كربو ضاوحا عم « كلذ ريغو « طبلاو

 نم جاردأو مالسب اهلا دعصي' را ودأ ةدع نم فلأتي ةيكلملا ةرسالا ىنكسب صاخلا حانجلاو

 برتقي نا وا هيلا لخدي نا ناك يأ ىلع ًاروظحم ناك دقف « ءاسنلاب صاخلا مسقلا اما . لخادلا

 . ةسارحلا ةبونب موقي يذلا صاخلا سراحلا ءانثتساب هنم

 « بلاغلا ىلع داشي « يكلملا رصقلل « أدبملا ثيح- نم « ةرغصم ةروص وه صاخ لزنم لكو
 لزنملا برب صاخ وه « هنم يجراخلا مسقلاف . نيمسق ىلإ مسقيو « عوبني وا ءام رثب نم برقلاب

 « ةيهشلا راؤلاو ريهازالا نم همعط ذلو هرظنم باط ام تعمج ةفقيدح (« هبرقب ةداع موقي

 هعاونأ ىلع بشنملا اهنم « ةديدع داوم لزنملا ءانب يف لخديو . ةحوجرأو < تاورضخلاو
 , كلذ ريغو شقلاو « ةراجحلاو بارتلاو ديمرقلاو

 «ةيرقلاف . ةدحاو ةفرح وا ةنبم باحصأ ىلع فقو « ةداع اهنم ةدحاو لكف < ىرقلا امأ

 نم ةيئبم « ةطيسب « اهيف « لزانلأف . ةئيدملا رظنم نم نيعلل ةعتم لقأ يجراخلا اهربظم يف
 . لكابهلاو دباعملا نم بحي ام اهنف اك « ةيلحملا ةرادالل ةماع ٍنابم اهيفو « شقلاب وسكملا نيلل'

 طسو يف وا فيرلا يف « ةداع ماقت تناك دقف « دالبلا يف ةشيدلا تامسؤملا ترثاكت دقو
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 ؛ ةذتاسالاو نابهرلا نكسل ةثدعم نابم ةدع نم « داع فلأتت ةدحاولاف . جارحالاو تاراغلا

 فرغو خباطملاو نكاسملاب ةصاخلا تاءاشنالا نم مزاي ام اهنم لك يف موقي « ةبلطلاو نيديرملاو

 « ءارهالاو « ةيئاذغلا داوملل لصاوحو « تاماجلاو « ةعلاطملاو < تاعاتجالا تالاصو « ماعطلا

 . ريبطتلاو لاستغالاو ءوضولل نكامأو ةسدقم ضاوحا اهسف أشليو . ماسقالا نم كلذ ريغو
 « ءاسنو « راععالا لك نم نويئاملع ًاضيا لب « مهذيمالتو نايهرلا سيل « تاعماجلا يف موقيو

 .جاوزلا دوقعل وا اهيلا جحلاوةرايزلاب كربتلل نكامالا هذهسانلا دصقيو .دالوالاو ىتنح «ءارماو

 ةايحلا تامزاتسم لك « همضت ام يف مغت نابهرلا ىنكسل ةريبك تارايد « ةيذوملا تأشنأ دقو
 نخاسلاءاملا ابلصي تامايحلل فرغو «تاهزنتملاو خباطملاو ماعطلل رجحو نكاسم نم :ةكرتشملا

 « مهيديأب مههوجو نورتسي نيمحتسملا لمحت ام جهولاو ةرارحلا ةأطو نم هل صاخ دقوم نم

 «ةصاخلا نايهرلا سالم اهبف كاحت لماعمو «ببللا ةأطو نه فيشضختلل «ةبرتالا ضعبب اهنولطي وا

 « ةيبطلا ةيودالاو ريقاقعلل نزخمو «اه:زخو ةيئاذغلا داوم لصاوحو « رثبو «ضيحارملاو

 , ةكرتشملا تاعاتجالاب صاخ « ةدمعأ ىلع موقي ىدتنم ًاريخاو
 يف يأ « لبق نم هيلع تناك امع ابجرخا ريبغت يأ.اهيلع أرط املقف « نابهرلا تاّملق امأ

 ام ًاريثكو بوطلا وا ديمرقلا نم ةعوتصم خاوكأ نع ةرابع « بلاغلا يف « يبف « يفاملا دبعلا
 ةرجح اهنم « عفانمو تامدخب ةدوزمو « كاسنلا ىنكسل ةداع مدختست « شئاشحلاو شقلا نم

 اهبلا يوأب ءىجالم « تاقرطلا ىلعو « جارحالاو قئادحلا يف موقيو .0ةسدقملا رانلا اهيف ظفحت

 , بلصلا رخصلا يف روفحم اهضعب « مهباهذ وا اهيلا مهقيرط يف « راوزلاو جاجحلا

 «رك ذي ليدبت وا ريبغت يأ اهيلع أرط اماق «يفاملا دبعلا يف هيلع تناكام ىلع تبقن دباعملاف
 اهرطق « ةجاسم يطغي نآك يقافاراما دبع . ًاعاستا اهضعب داز اك « دالبلا يف اهددع داز اما

 ليلق « مخض ىنيف نم الدبف . ءارجالا يعرم يمدنه زارطل اقفو متي اهؤانب ناكو . رتم ٠.٠

 يتافاراما لكنه يفو ( . م . ق يناثلا نرقلل دوعي يذلا ) يشناس لكيه يف دهاشن « ذفاونلا
 ضراوع هل لجع لكشب تاجتفب ًازهجم ىنبم ( دالسل يناثلا نرقلا علطم وا لوالا نرقلا )

 .لكشب يولعلا مسقلا طغض لمحت ىلع « ةبج نم « دعاسي ناك ءانبلا نم عونلا اذ هو . ةيبناج

 ملاعتل نييذوبلا دنع « زمرب لّجّلا نا ذا « صاخ زمر ةيذوبلا يف « هل ناك ا « يرئاد فصن

 نم « ةماخض رثكأ حبصأف « ريبغتلا ضعب هيلع ًارط دق 8مم لكلا رظنم ناكو . مهسوما
 « ةشكرزو ةنيز دادزب .ناكف نوزيرادلا اما , كلذك ىلعأ « هيلع موقي يذلا ساسالاو « لبق

 اما . ةرفان شوقن هيلع طالببو ةراجحلا نم تاعبرمب هنوشرفي اوناك ذا < هسفن لكبحلا مسجك
 يسيئرلابابلا ىلا يهتني يذلا رمملا دنع وا لكابحلاو دباعملا ماما ماقت تناك يتلإ 7ممهسم ةقؤرالا

 نم ةبيرق « دبعلا اذه رخاوأ يف « تحبصأ ثيحي « تاريغتلا ضعب اهب تقحل دقف « ةئيدملل
 . ةيبرغلا دنهلا راطقأ لك « دعب ابف هلاعتسا معبس يذلا سوقلا لكش

 «نايدولا ىلع ةكلطملاءامصلا روخصلا يف اهنورقني وا «بشخلا نم دباعملا دبدشت يف اورمتسا دقو

 ابطسو يف مسقت دياعملا هذه تناكو . ُةئتات اموسر اهيف لمعتسي يذلا بشخلا لمحي نا طرشب
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 لككشب دبعملا يبتنيو « ابطسوأ اهربكأ « ةدمعالا نم نافص اسبنيب لصفي نوحص ةثالث ىلا
 ىلع تارغث « يمامالا رادجلا يف موقيو « ارفاثلا : رفحلاو شوقنلاب هناردج نونيزبو . ةللمس

 روصو ًاموسر ( آالثم « يلراكو يراهنك دباعم يف ) « نايحالا ضعب « ىرن ام « ةئلهأ لكش

 اهتوهص ولعب ةكباشتم تاتاومح روصب نادزتف ةدمعألا لملاكأ اما . ائتان ًارفح ةروفح صاخشأ
 . ةنيمحخألا ةلودلا راثآ نم رثأ رخآ كلذ لعلو « سانا

 راص باوبألاف , رصانملاهده نم ريثكللا « ىرخالا يه « تّنبت «ةبنادلملا ةيزامعملا ةسدنهلاو
 «ديماوعلا ليلاكأو تانوزباردلا نم اههف اورثكأ ام «يرئاد فصن لكشب زيرفإ وا بنطت اهواعي
 «ينابملا هذه يف « بقاعتيو . ةصاخلا لزانملا يف ثدج-و ا روصفلا يف اهدوجو زفوت رصانع يهو
 كلذك « نيعارصم نم © ةداع يه « باوبالاو . ةرئادلا فصنو « قاورلا « باوبالا ماما

 رثكأ « انعلاطتو . يضاملا دهعلا زارطب اببشت يدنه سوق لكش ذختتو تاحتفلاو كفاونلا
 «ةيلاتلا روصعلا يف اهملع لابقالا دتشب ثيحي ةدمالا ىلع ةمئاقلا ةقورالا اهب طبحت « نابم «رثماف
 لخادلا نم :رادزت « هذه عاتجالا ةلاصو . ةصاخلا وا ةماعلا تاعايح-الا « ةداع « دقعت ابمفو

 رئاتس ىلدتت « مونلا فرغ يفو .جراخلا نم هيلع يه امب ةوسأ « ةدمعالاو تانوزباردلاو شوقنلاب
 . ديماوعلا يف وا رادجلا يف تّنق'د ريماسمب اهفارطأ ت'دش « داجتسلا نم

 . يفاملا دبعلا يف اهنم افرخزو ةنيز شكأ « رصعلا اذه يف « يبف « تاشورفملاو ث ثانألا اما

 دقو « نيدعاسلل وا ربظلل اكتم اه 2« ساركو دعاقمو ةءرسأ نم « بلاغلا ىلع « فلأتي وهو

 :ةعونتم ةريثك داوم ابعتصيف لخت'ا نئازخو تالكسا ىرن اك «ةيطغأ تسيل انامحأ هنم واخت

 وا شوقنملا جاعلا نم قاقرو حئئافص اهضعب سبلأ « هلاكشأ ىلع « بشنخلاو «رمرملاو « رجحلاك
 «دعاقم «نابحالاضعب ىرنو .ساحنلا نم ةريغص ريماسم ةطساوب بشخلا يف تزك'ر «مارحخلا

 ناولأ ماعم ضعب نايعلل انايحا زربتو .اهبهجو الك نم ترفح' دقو «بشخلا لحمجاعلا اهيف "لح
 . ةم”رحلا نكامألا يف تلزنأ كللا نم حئافص وا « ( دوساو ضيبا ) اببيلع ناك يذلا مسرلا
 يف تدجو يتلا دعاقملا 6 ديعب دح ىلا « هيشت تناك ةبقحلا هذه دعاقم نا نظلا ىلع بلاغلاو

 . ناردجلا ىلع ةموسرملا روصلا نم وأ « ةروفحلا صوجشلا موسر نم لدتسي ا « مارغبب أبخم
 هبشت مئاوق اههقعبلو < يبرغلا نفلا اذه ريثأت ©« ةحضاو ةروصب « ابضعب ىلع ا
 . تاناويحلا مادقا

 هذه يف تلجس دقف « ثداعملا نم ةذختملا تاعونصملا لكو لحلاو تارهوجملاو تاغوصملا امأ
 « ءابلوالا اياقب ظفحي ص الا قودنصلاف . يفاملا دهعلا يف هلثم فرعت مل «ابنف اقوفت « ةبقحلا
 الكشأ « ابلك دتلقت' © الادسإكات يف ابيلع رثع يتلا ةحتفلا ةضيرعلا بوفككلاو « سرؤكلاو
 , صوصخلاو ةعركلا ةرلاجمل اب عصرملا وأ شوقنملا بهذلا نم « ينم « رخاف <« ينغ ابضعب <« ةينيله
 خبطملا تاودا اما . ,ربا_ى لا وا ةضفلا نم هتدام تّدخت" رخآآلا ضعبلاو « ةريبكلا ةنيمثلا
 هذه نم اهنأكو « ةفافش اناحب' ودبت سوؤكلاف : ةفلتخم عاولأو لاكشأ نم فل فلأاتتف « ةيداعلا
 مارقب يف دجر يذللإ لكشلا اذنم ١ « دبعي دح ىلا هبشت « عنصلا ةيئاردنكسالا تايجاجزلا
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 تاديسلا اهيلا فلتخت ةنيزلا دعاقم بناج ىلاف . جاور امي اعأ لالسلا ةعانص تجارو . ىشثتباكو

 قرا ونه نم: عاتق 6 نازؤخلا نم عتامت .تالمكتسالا نع ار يثك دغ « نيمادنه نم لصتل
 . كوبحلا نارزيخلا نم عنصت ابلكو « حوارملاو « لالسلاك : ةبكافلا مدقتل لمعتست قابطأو

 امس الو يضاملا دبعلا يف لاعتسالا دبق « تناك يتلا اهتاذ تاودالا يبف « ةنيزلا تاودا اما
 كلملا ةيشاح نوفاؤي نيذلا فارشالا تامم نم يه « ملَملاو « ةلظملاو « ةتذملاف . اهنم ايارملا
 . هلاحرتو هلح يف « هتناطبو

 ةريسملاو < فاوطلا تالفحف . يفاملا يف اهنأش نع لقي ال نأش دبعلا اذه يف « ىقيسومللو
 نينغملا قاوجا نم قلطنت ىقيسوملا ماغنا ىلع الك يرجت تاحايزلاو ةيلافتحالا بكاوملاو
 نومسقي مرودخ يف « كولملاو ءارمالاف . ماغنالا عقو ىلع ميلك نوريسي « تابرطملاو نيبرطملاو
 . ةلضفملا مهتلآ وهف نوناقلا اما . مهؤاسن اهبف كرتشت ةصقار تالفح

 نم لكلو « صنقلاو برحلا ةدع « ةحلسالاب ةصاخم ةفرغ « رصقلا يف اك < يداعلا لزتملا يف
 . موقلا ةارسو ءالبنلا ةأيحو كلملا ةايح يف اماه ًارود لثمت يهو « صاخلا اهزمر عطقلا. هذه
 «صاخلا سأفلاو « سوقلاو فيسلا : اهنع هل ةحودنم ال « عطق سمخ هل ينتقب نا براح لك ىلعف
 : هدعب ةسن ىلعو فدبلل اقفو لمعتست اهلكح يبف . نجملاو « قارزملا وا حمرلاو « توبنلاو

 يلاغ « عنصلا ليمج ةحلسالا هذه ضعب . ضيبالا حالسلاب اماتخو ةيامرلا ةحلسأ نم ءادتبا
 معطملا بشخلاو جاعلا نم وا « سوماجلاو نرقلا هبحو ماظع نم ةذختم ضباقم هل « نمثلا

 لجرل نكي سخلا عطقلا هذه بناج ىلاو . اعونو الكش فلتخت يهو . ةيركلا ةراجحلاب

 ضيرع « ريصق فيسو « تاكوشلا ثلثم فاّطخ اهنم“ ىرخأ ءايشأ هل ينتقي ترا « برحلا

 مئالت ىتش عاونأ نم ةطشنأو ليباحأو اكابش ديصلا ةاوه ينتقيو . ةبرحو رجنخو « لصنلا
 . ريشانملا نم ىتش اعاونأ جاعلا رسثن يف نوامعتسيو . اهديص يونملا دئارطلا ةعببط

 ىلع لوعت' يبف .يماملا دبعلا يف هيلع تناك امم رفواو عسوا يبف « هتدعو لقنلا لئاسو اما
 جارسف .ةياغلل ةطيسب ةجرسا اهل نوعنصي « ةيبرغلا ةيلامثلا قطانملا يف 4 لاو ليفلاو ناصحلا
 نس ةلمفلا قاوس يف ذختنيو . طابرلاب هلع نوضيعتسيف « ربظي ام ىلع « هل باكر ال ناصحلا
 نسم ناجوز وا جوز اهرجي نيتلجعلا تاذ تابكرملاو « طوسلاو ماجللا : ناصحللو « ةفوقعم
 ظفتحا امنا يضاملا دهعلا اها مّتسا فرع ةبرعلاو . اه"رجسم وا ةبررعلا شيرع اهنيب لصفي ليخلا
 اهي ده'ز دقو « اهايعتسا ىلع نامورلا ىرج- يتلا تابكرملا « اهعنص يف « يكاحت يهو « كلفال اهب

 سشلا هلإك « ةهآلا ضعبي ةصاخلا ايفارغونوقيالا يف الإ « اهلاعتسا طقسو يناثلا نرقلا ذنم

 . فارخلا اهرحت تابرع دنهلا نم يبرغلا لامشلا ىلا ةعقاولا ةعطاقملا يف ىرنو . 58 ايروسو

 تحت ةنودكملا ناريثلا اهرجتف جداوهلاب ةاطفملاو < عبرم قودنص لكشب ودبت يتلا تابرعلا اما
 ضعبو .مويلأ اهعم لاحلا يه اك «يراجتلا لقنلا ينو4تالئاعلاو رسألا لقنل لمعتست يهو « رينلا
 .نيلاحلا لالسو فافق يف وا فاتكالا ىلع لمحتو «نابضقلا ىلع ةقّلعم' «مفرت لامحالاو لاقثالا

 ىلع موقي « نفسلاو ةريبك براوق.تمدختسا «تبعشتو أاريثك اهقفارم تعستا يتلا ةحالملاو
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 بشخلا رشق نم ذختي الكره . تابرعلاو تابكرملا نأش « كلذ يف اهنأش « نوران اهعنص
 يف مدختست « ةعفترم ةرخؤملاو ةمدقملا يف اهفارطاو « اهقيرفت دعب رجشلا حوذج نم وا كيمسلا

 . فيذاجلا ابكيرحت

 ةعانصلاو ةراجتلا ىلع « يفاملا يف اك « رصعلا اذه يف « ضب: دنهلا داصتقاو

 عوضوم ناك اذه لك «هبيضوتوجاعلا عمجو ديدحلاةعانصو «ةكابحلاو ةعارزلاو

 ىلع ءىجالملاو تاطحلا مايقو « قرطلا ةنايصف . كاذ ذا ًاريبك ًاراهدزا تفرع ريدصت ةكرح
 دعاس هبلا امو كلذ لك * ةيرحبلا ءىناوملا ءاشناو « اهممظنتو ةيرهنلا يراجملا ةبقارمو « اهتابنج
 نم هفرعت م راهدزالا نم ادبع ةبقحلا هذه يف تفرع يتلا دنهلا يف ةيراجتلا ةكرحلا طيشنت ىلع

 . ةمكاملا تاقبطلا نيب هلقأ < لبق

 كلملا ةابح ىوس انل فصتال « نفلاو بدالا يف رصعلا رداصم اهب اندمت يتلا تامولعملاف

 لرالا اهروحم « يقبطلا لسلستلاب « رثكأف رثكأ « عبطنت يتلا ةيعاتجالا ةاحلاف : هتيشاحو

 لك ؛ كاذ ذا ممتسمال ىلعالا لثملاو « لمكالا جذومنلا وه كلملاف . ةيكلملا ةابحلا جبن « ريخالاو

 . هل يتلا ةمكلملا ةفصلل وا هلجأل عنص' وا دجو' ءيش لكو « هيلع فقوتم وا هب طيترم ءيش

 لك طبرت يتلا ةيلقعلا وا ةينهذلا هذه مات سكمعت « دبعلا اذه نم انتلصو يتلا ءادصالا لكف
 نم يه ةضايرلا باعلالاو يهالملاف ٠ طالبلا وحن قيعي رعشلاف . ءيش لك هبلا "درتو كلملاب ءيش

 ال ةينيدلاو ةيريخلا تاربملاو ةيسامولبدلا تاقالعلاو : هقأو لش ريخ ابلثم يتبلا ةهلآلا تاحفن

 « هتايلطل ةباجتساو هبئاغر يحو نم يه ىقيسوملاو ةيعانصلا نونفلاو ؛ هنودب امل دوجو
 تمت « لاطبألا نم آلطب هنوروصي اوحار اذهل و . هتمدخل الا اهنع نلمي' مل ةفرعملاو « مولعلا » و
 ابلثمأو تاياوحلا فريشأ سرامي « ةيريشبلا ةفرعملا نينافأ يف رحبتساو « نونفلاو مولعلا بابسأ هل
 ةعدخ هتوفت ال « اهرارسأو ةسايسلا تانوئكم ىلع فقاو « باشنلاو شوقلاب يمرلا وهو الأ
 ةادتبا « اهترادا ىلع فرشثْم « هتكلم روما ريس نمؤي ام لك ىلع علطم « برحلا عدخ نم

 , ةرئادلا بطقو « روحا هنم وبف « « نوكلا »ماظن ىلع نمببي « ةراجتلا نم

 « برج برح دئاقو « كنحم يسايسو « لثمأ لطبو « لامكلا يتوأ « قلطم درف عاح

 ةيصخشلا يه هذهو « ةسدألا صوؤوصنلا هل ابمسرت يتلا ةروصلا لالخ نم ودبي ام كلملا وه اذه

 « لكك اذه دمبو « هلك اذه ىلا وبف . 1هليمطر لا لالخ نم هجو متأ ىلع لشنت يتلا ةيلاثملا
 كلملاف < يثارو رمأ وه محلا لاقتنا نا عمو . يسحلا اهمسسحجتو ضرألا ىلع ةهولالا لسثمم

 « ةد”رفم تامالع هنيوكت لمحي « رادقألا هتأبهو « لزالا ذنم ةهلآلا هروبظ ترادق صخش
 قراولا نم ةقراخ نا وأ « ةنبكلا تافض مّنَأ نم وهو « لقعلا وا « ىجحلا اهنم « ةزيم
 يبو .كلملا شرع ىلع سلجي نأب قيلخلا «دمحولا هنوككب الملل هربظت ةيعببطلا

 نمريثكلا هيف ام سوقطلاو مسازملا نم اهيف « ةيمسر ةلفح يف بصنيو « سركيو « نهدلاب مسمي
 رارقتسا هل نّمؤتو « ايلعلا ةطلسلا طقف سيل هيلوت مسارملا هذهو . ةيزمرلا تايروتلاو تايانكلا

 ةيعاتجالا ةايحلا
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 ًالدع "افك «كولملا كلمو«بايرألا برل ايواسم ءايشإ اصخش هنم لمحت ًاضيا لب «هيدب نيب رمآلا

 . ءاسسلا يف اردنا وه ا ضرالا ىلع «ةيسح ةروصب همسحيو ”ةمارك لداعييذلاو « 4و اردنأل

 يمرلا ىلع هقترابمو « ةقئافلا هتردقب هريغ نع درغتي « ةمانما:نه لا ءيثش لك لبق وه كلملاف

 (ًالادنص) افخ يدتريو « اميفر شرع كلملا تمد عبرتيو مبجلا ولعي وبف . باشنلاو سوقلاب

 يه يتلا « مسسلا رهاوجلا » كلمي هدحو ويف . ةكلمملا مح يف هنع بونيو « هبايغ يف هيلإ زمرب

 « 0هزج» لحتعو شرعو ©« :راصحو « ريزوو « ةجوز : يهو ؛ هدحو كلملا قح نم

 . ( سرفلا بنذ هل يشحو رقي ) ساطدقلا بئذب يهتنك ةّبانمو < ءاضيب ةلظمو

 ىصحي ال ددعو ةريبك ةناطب نيب هطالب ين وبف . يفرشلا وهزلاو خذبلا نع ني هلوح ام لك
 هلاممتسا ةقيرطو < ةقباسلا دوبعلا يف اك «ةدبجملا لامعألاب ةئيلم هتامحف . مدخلاو مثلا نم
 . ىصعلا بادآ هتفصوو باكتكلا هل ضرعت املاط عوضوم « رابنلا تاعاس ىلع هعيزوتو تقولا

 ةّلوزم ةمزاللا ةقدلاب اهبقاعت طبضي « رابنلاو لمللا نم لكل « تاعاس هيلامث:ىلا مسقم هموف

 « يملع ١» فصو لالخ نم ةحصحص ةركف اهبنع انل نتوكت نأ لبسلا نم « ةمئام ةعاسو

 نع ريك ساطنس وأ تشط نم اساسأ فلاثت « ةغاسلا هذبف 4 رصعلا كلذ بدأ نم انلصو
 نم ةبوقثم « ةياغلل ةقبقد « دحاو مجح نم ةريغص تابح هبجو ىلع وفطت "ءام الع" ساحنلا

 يذلا بقثلا نم ةبحلا يف نيعملا تقولا يف لخدي ءاملاف « ةيباسحلا تالداعملا ضعبل اقفو « لفسألا
 عرقي ذئدنعو « ةّنر هيف ثدحتف ضوحلا لفسأ ىلا طببت لخادلا نم ءىلتمت امدنعو « هلمحت
 يذلا تقولاب روضحلل هنم ًاراعشإ هنم ةبرقم ىلع ةلبط «ضؤحلا ءازإب فقاولا مداخلا وأ سراحلا

 . ىضقناو ربع

 ةعاس يهو « [حابص ةسداسلا ةعاسلا دنع يأ « ليللا نم عيزهت رغتآ يف كلملا ظقمتسي
 « ةسدقملا رانلل نيبارقلا مآدقيو « ريبطتلا ممارمب « ًالاح موقيو « لوصفلا لك يف سمشلا قورش

 ىواكشملا عمتسي ثيح «هملاظم ناريد ىلا هجتي مث « هلزنم روما ىلع مّيقلاو هبجاح لبقتسي مث
 لوادتلل « هئارزو عم « وزنم يرسم لحم ىلا « كاذ دعب ولخبل « مهاياضقو مهبلاطمو هاياعر

 هؤارزو هعمو رظن نوكي نأ دعبو «اههافرو ةكلمملا ريش فقوتي هتارارق ىلع . يأرلا لدابتو

 دنعو « ةيضايرلا باعلألا نم هطسقب موقيل فرصني ةرادالاو محلا مابمو ةلودلا نوؤش يف

 تحت « ةيانع لكب هل أبيب يذلا ماعطلا ةبجو لوانتيف « صاخلا هحانج ىلا دوعيو محتتسي ربظلا

 لوح ًاجيدست « كلالل اههدقت لبق ةمعطألا قوذتل دادعتسا متأ ىلع امود « نيبرجم مدخ ةبقارم
 تاطايتحالاو « ظفحتلا اذ م نم مغرلابو . ةسوسدملا مومسلا نم نمأم يف نوكيل هتحص

 هنع عنمت يكل تارهوجملاو يلحلا لمجيو ؟ مسلا ذض قايرتلا لوانتب ءابطالا هل حصني « ةددشملا
 نعضخي نا دعب « هتاجوزو هؤاسن هيلع دفت“ « ماعطلا لوانت يف كمهنم وه انيبو . مومسلا لمف

 «حوارملاب هنع حيورتلاب نذخأيو « امومس وأ ًاحالس نيسبالم تحت نيفخي الثل « قيقد شيتفتل
 دوعي مث « نيتبعادمل ةصرف .هل كرت: ءماعطلا لوانت دعبو . روطعلاو بوبطلاو ءاملاب هئحضنيو

 « هتدع ذختيو « نادنملا باش يدتري نا دعبو . ةيعرلاو ةلودلا نوؤش يف رظنلا عباتي ناوزدلل

 و



 موقي ءاسملا دنعو . داتعو ةحلسأو تابكرمو ةلّمف_ نم هيدل امو <« هسرح ضارعتسال فرصني

 مهريراقت ىلا عمتسي « هداصرأو هنوبع ىلا هيف عمتجي صاخ حانج ىلا واخي مث « ةينيدلا هتابجاوب
 دعبو.. ءاشعلا ةمجو أعم اولوانتبف هتاجوز هبلا مفنت ثيح «صاخلا هحانج- ىلا دوعي مث « ةيرسلا

 ةحارلاو مونلل فرصني مث « طالبلل ةعباتلا ةيقيسوملا قرفلا اهمظنت ةيقيسوم تالفح رضحي ءاشعلا
 . طاشن نم نوكني ام ريخ ىلع وهو « يلاتلا موملا حابص يف ظقيتسيل

 خذبلا اهؤلم طبحمو وج يف غرفي « ماظتنالا نع مت اهرهاوظ لك ةابحل مظنلا جبنلا اذهو
 « سانلا نم ديدعلاب جوي . ةلودلا ةايح يف طاشنلا روحم وه رصقلاف . فورعملا وهزلاو قرشلا
 فرصني انيب' « ةرشابم كلملا ةبعمب لمعي مهضعب . نيعملا هرودو ةصاخلا هتمبم مهنم درف لكل

 يف اهثعبت ةنينأمط يهو « عيمجلل ةنينأمطلاو ةيهافرلاو ديغرلا شيعلا بابسا نيمأتل مهنم قيرق
 "فحي يذلا ءاسنلا نم فلؤملا سرحلاو 6« شرحلا نم هجراخمو رصقلا لخادم ىلع موقي ام سفنلا
 لصالا تاينانوبلا ( 4فجم»5# ) تالجرتسملا ءاسنلا هذه, اةرتكذي يذلاو « كلملاب امود

 رصقلا ماسقا رثكحأ . م . ىق ثلاثلا نرقلا يف «نهركذ ىلع سنيتساغبم ءاجء ام اريثك قاوللا
 «ةعرشلا هتجوز اهدحو ةكلملاف .هيرارسو كلملا ءاسن شيعت ثبح ميرحلا مسق وه ًاءاوزنا يكلملا

 يذلا ميدقلا سراحللو كلملل الإ ميرحلا راد لوخدب لجر يأل حمسي الو « صاخلا اهحانج اهو
 وهف . ةنارزيل هدمب لمحيو ضيبأ ًاناطفق يدتربو «يبهذلا رعشلا يذ «نايصخلا نم امود ذختُني
 ىزئضلا هتمسقو هظح ءوسل بحتنيو ةخوخيشلا لعف بدني ميرحلا ققش نيب ءانيومحلا ريسي
 لفش اما . تاليجلا ناسحلا هذه ةحار ىلع ربسلا يف ةيلع عقت يتلا ةيلوؤسملا لقث نم وكشيو
 « رطعلاو بيطلاب خمضتلاو بضختلاو نبتنيزو نبمادنيبا ماّهالاف « لغاشلا ةوسنلا ءالؤه

 نم هدع « ةدحاو لك بناج ىلاو < ضعبلا نهضعب ىلا رظنلا قاقرتساو ايارملا ماما روبظلاو
 كلدب ىنعت”هذه: صاخ لمع تافيصولا هذهنم لكلو .نبنم ودبت ةراشا لقأب نرمتأي تافيصولا
 مدقتو مادقالا صخأ اهل رمحت « ريثولا شايرلا نم ريرس ىلع ةمئان « ةيقلتسم يهو اهتدبس مسج
 لبثتلا نم هبلإ ةجاحي يه امب اهّدتو « اهئادتراو اهسبل ىلع اهدعاستو تارهوجملاو ٍلحلا اهل
 ىلع لمعي نهنم رخآآ قيرف ادب ؛ ةيريرحلا ةشمئالا لالسو « قيحاسملاو مهارملا مقامشو « هيوافالاو

 نم ةقوج موقت نيح يف « تائاذملاو حوارملاب نهيلع حيودتلاو « تابطرملاو تاشعنملاب نهببطرت
 امازقأ ءاسن «انايحا«ميرحلا مسقيف ىرنو.ةحداصلا ىقيسوملا ماغنا ىلع يعاقيإ صقرب تاصقارلا
 نبحتي « نبنم ايارملا هسككعت امع ىضرلاب نهتنيز ىلا ةوسنلاهذه نئمطت نا دعبو . لاجرلا باشي

 ةلملظلا كاشكالا ىلا نفلتخبف « نهتافمصو ةبحصب ةديدع هانفأ نم اهبق ام ىلاو رصقلا ةقيدح ىلا
 عم اهماستقاب نيبلتيو ىولحلا صارقأ نلوانثته وا تابورسملا ضعب نفشتري « زوملا راجشا ءايفاو
 يبتنت ليقصلا ندعملا نم صارقا نم فلأتت ايارملا هذهو .فيلالا زوالاو ءاغيبلاو طبلا بارسأ
 بوبشملا بحلا زمر « وكوكلا ناصغأ نم تاقاب رفضب نذخأي مث . "ضبلا جاعلا نم ضبقمب
 مالستسالاب نهسفنأ نع ديربتلاو ببطرتلاب نذخأي ام ًاريثك و .ةركلاب نبعلي وا «حبفألا عببرلاو
 نع تاديعب ءيرعلا ثبعلل نلستسيو < بعللاب نذخأيو « ةليلظلا لالظلا يف ةبوصنملا حبجارألل
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 رهسي سرحلا نم دع الو اه رصح ال قرف « ديعب نم نهتسارح ىلع موقي « ببقر وا نبع لك
 يرارسلاو « ميرحلا ءاسن نم اهريغو ةكلملا قفارت ام اريثكو . هيف نم ةمالسو رصقلا نما ىلع
 تابسانم ضرعتو . رصقلا جراخ « هتاحورو هتاودغ يف كلملا « تابرطملاو نابقلاو تاينغملاو
 يف « مدخلاو ةناطبلاو ةيشاحلا لاجر نم ريبك ددع هب فحي « هرصق نم كلملا اهيف جرخي ةريثك

 دباعملا ضعب ىدل كربتلل جح ةرايز يف وا ةريبك ديص ةلفح وا « اهب موقي وزغ ةّيرست ةعيلط
 وا دبعم سيسأت ةلفح سأرتلو « عوشخلاو ىوقتلاب ربتشا يلو ةرايزل وا « ةروبشملا تارازملاو

 ربظ ىلع ابكار وا « هداوج ةوبص ايطتم وا « مادقالا ىلع هنم ًاريس كلملا جرخي دقو . لكمه
 هب طبحت « ةقرحلا سمشلا ةأطو هنع درت ةلظم هسأر قوفو « هحالس لماح همدقتي « ليفلا
 «ءردص للا ادودشم « لمح لخرو « دمكتلملا هفس لمح اهنلا دع ةأرماو « تابذملا تالماح
 فلأتي ليوط بك وم « هرثا يف ريسيو « قرايبلاو مالعالا ةلّمح" مدخلا نم مهريغو « كلملا فخ

 نراذآ اوفنشيل فزعلاو برطلا لها نم ةقوج مهقفارت « هترسا ءاضعأو هتيشاح لاجر نم

 . لبطلاو ابنم نوناقلا امس الو « اهعاونأ ىلع برطلا تالآ نيلماح « هبحصو كلملا
 اهنيب .اهتدهاشمو اهروضحل سانلا دشتحي « ةديدع « قباسلا يف اك «دبعلا اذه يف « داعألاف

 يف ةصاخ تايركذ ضعب « اهءايحإ ضرفت يتلا دابعالا اهيلا فاضي « ةيندملاو ةيئيدلا دابعألا

  نيبم رصنب زوفلاو « دهعلا يلو ةدالوو < شرعلا ءاقترا ىركذو « هدلوم ديمك : كلملا ةايح
 ةبسانمل ةنيمثلا تاقدارُّسلا بصتنتف « خذبلاو وهزلا نم عساو قاطن ىلع كلذ لك « رغأ حتفو
 جوارملا م”وهتو « يجاعلا شرعلا بصنيو « مالعالاب ةنادزملا ةقورالا ماقتو « لافتحالا وا دبعلا

 «ريهاجلا ىدل ةبحتسملا دهاشملا نمو . ٍتارهوجللاو ءىلآللا نم اهبف امب ةثلألتملا تابذملاو تالظملاو
 . لافتركلا تالفحو « ةليوط ةريسمو ماع ضرع يف جرخت تابكرملاو تابرعلا بكاوم

 «ميرحلا حانج ةسارح ىلوتي يذلا زوجعلا يصخلاو « ءارزولاو «بجاحلا ريسي «كلملا ةبعمبو
 مشحلاو مدخلا نم دوشحلا هذهو « ثحابملاو رسلا لاجرو ةطرشلا قرفو « ءاسنلا نم هسرحو
 «ايارملا كاذو روطعلاو هيوافالا قيدانص اذه لمحبف“ ةصاخ ةمهمب مهنيب دحاو لك ىلا دبعي 'نيذلا
 . تامزقلاو ب'دتحلاو مازقالا ةقرف مهنيبو « تالظملاو تابذملا رخو «تارهوجملا بلع رخآو

 , ليباحالاو كابشلاو خاخفالا بصنل دادعتسا .متأ ىلع امود وه دابص امود هتقفز يف كلذك

 .هئارزو سلجم اهيف كلملا دقعي يتلا ةفرغلا ةسارح ىلع نوموقي حالسلاب نوججدم سارح كلانه
 هلعجيو هداوجي كلذك مهب يذلا هسئاسو يكلملا ليفلا دئاقو « كلملا ةبرع قئاس يلملا بكوملايفو

 .ىطسولا لايجالا يف كولملا مادخ ةمهم ودعت ال هلك اذه يف مهتمبمو «دادعتسالا ةبهأ ىلع ًامود

 ةغاصلا ةيجراخلا هتاحاب يف دشتحي «دالبلا يف ةطشانلا ةكرحلا ىحرو ةامحلا بطق وه رصقلاف

 كلملا تارهوجم صحفب رارمتساب نوموقي نيذلا نيدعاسمو عانص نم مهيلا امو تارهوجلا راحتو

 للخ نم أرطي ام حالصاو ةيركلا ةراجحلا بيكررت يف مهرابن نوضقي . اهدوع مجعو اهزابتخاو

 . ةبيرق ةلفحل اهدعي وأ اهلمحي يتلا تارهوجلا كلملل نو”دمي' وا « اهتم ديدجلا عنصو « يلحلا ىلع

 نم تاناوبحلاو ةيشاملا فلع نيمأتل نوجوريو نودغي « ةمئاد ةكرح يف ما"دجلا :مهنم ةبرقم ىلعو

 هلي



 . ةفملألا تاناومحلاو ريفاصعلاو « ةعراصملا شايكأو لمخو لايفأ
 تذخاو ©« تصصختو ؛ ىرخالا يه تعونت « ةيموكحلا فئاظولاك « نبمللاو فرحلاو

 انكيف ةقبطف . اهنع دارفتتو ىرخالا نع ةدساولا « رثكأف رثكأ زدمتت زدملت ةيعاتجالا تاقبطلا

 نم افق اتناك يتلا تازايتمالاب معنت تذخأو « ةفرايصلاو راجتلاو نيحالفلا : اهايانث نيب مغت

 بتكلا اوسرديو « مئابذلا اومدقي نا نيرداق «مبتلكاش ىلع «اوحبصأو 1 وزرمل»رو لا ىلع لبق

 ًامود اوموقي نا « اردوش هلا تابجاو نم ناك كلذك . نامهاربلل نيبارقلا اومدقيو « ةسدقملا

 ىلا ريشت ةحضاو لئالد كلانبف « ينيد قح يأ ايرظن مه نكي ل ناو « نامهاربلا ةمدخب
 قرعلا لثمت « يفاملا دبعلا يف « اهدحو تناك يتلا ىرخالا ثالثلا تاقبطلا يف ايجحيردت مبجامدنا

 دصلا نوفرتح موق ىرن «ضرالا ىلا نيدودشملا ءاقرالاو نيحالفلا بناج- ىلاف . لبصالا يرآلا

 ناكسو «اهب نوموقي يتلا « ةيموبلا لامعالا نم « نوعبطتسي اك مهتشيعم نونمؤي « ةيشاملا ةيبرتو

 «ةحلسالا يلماحو «تابرعلاو تابكرملا ةداقو « شئاشحلا يعطاقو «نينايرعلا فصنو « لاغدالا
 كلملا فومس ةلمحو « تابذملاو « تالظملاو مالعالا ةلّمّحو « ليخلا ساوسو « ةليفلا يقئاسو
 .نوبرطملاو نوصقارلاو «نوجربملاو «نويقبسوملاو موقلا ةارسو « يروطاربمالا رصقلا ةمدخو
 . بئاجالاو بارغالا « دنهلا يف « يعانجالا لسلا نم ايندلا ةقبطلا هذه يف لخديو

 نحنف « دنحلا يف لفسلا ةيعاتجالا ةقبطلا هذه لوح « ةردان « ةليلق انتامولعم تناك اذاف

 «ةديدع سوقطو مسارمب مهدنع هب لفتحي لبحلاف .ايلعلا ةيعائجالا تاقبطلا عضوب ةطاحا عسوأ

 جورخو « ةدالولا ثداوح معنت « اذه لثم ىلعو . ”نيماقلا اه ريش لفاخا لكدت اهنيع منال
 صق ةبسانمب ماقت يتلا ةلفحلاو « ديدجلا دولوملل مسالا رابتشخاو « مضولا دعب ةرم لوأل عضرملا
 ةايحلا هاشم لبق يذ نم رثكأ ةيجبنم تحبصأ يتلا نفدلاو متآملاو جاوزلا مسارمو «رعشلا
 ةداضب يأ 5:0: لا ةدامعب لدتست' رانلا ةدابعف , ةشيد سوقطو مسارم 0 ةيداعلا

 لمأتلل مالستسالاو سفنتلا نيرامتو « ريبطتلاو ءوضولا مسارمو « حابصلا يف ةقرسشملا سشلا
 . خلا « ةحلآلاو « نامهاربلاو رانلل : اعابت س”ركت مداقت سمخ ميدقت بحي موي لك . ديرجتلاو
 ةيذغتلا ةملمعف . ماعطلاو ءاذغلاب ةصاخلا مسارملاك امهم اعباط تدترا ةفايضلاب ةقلعتملا مسارملاو
 . ركشلا ةالصب يبننت و لالا ىلع ةكربلا ةوالتب ءىدتبت : ةيسقط ةيئيد ة بلمس حرصت داكت
 ةتفوملا ةعاطقلاو موصلا ضئارفو « اياطخلاو يصاعملاو بونذلا نع ةراتفك يه موصلا مس اومو

 لوقبلاو موحللا ضعب مرحي ينيدلا عنم اف . ةصاخلا فادهالاو ضارغالا ضعب نيمأت اهنم دارب
 . بورشم اهليب <« تايورشملا ضعبو لصبلاو موثلاو

 : لحارم وا راودأ ةعبرأ نيب يضاملا دبعلا يف اك عزوتت ايكيفلاو ايرتاشكلاو نامهاربلا ةابح
 6 (١١لوالا دلحلا عجار ) كّسنتملا ةلحرم « دهازلا ةلحرم « تيبلا بر ةلحرم « بلاطلا ةحرم

 دقو ؛ ةيلاتلا نورقلا يف لدبت يأ هيلع أرطي نلو « لك اذه نم هيش لدبتي / ( 516 ص
 . ةفيرط ةديدج ةرهاظ يهو « يناهاربلا مظنتلا نم « ىرخالا يه « ستقت ةيذوبلا تحار

 « ةيذوبلا تحار « بهارلا ىلا يناملعلا دش يذلا نماضتلا اذهب زيت يخيرات روطب ترم نا دعبف
 تاديوع تاروشنم  ةميدقلا نائويلاو قرشلا 1(

55164 



 رود - ءىدتملا رود - تيملا بر رود : ةيلاتتم راودا ةعبرأ درفلا ةامح يف ىرت « اهرودب
 ريغ تناك يتلا ةيذوملا ةوعدلا كلذك . كسننملا دهازلا رود  لوجتملا وا يطعتسملا بهارلا

 تاجردلا ىلا ءىدتبملا نم  طابترالاو لسلستلا عباط نآلا تذخا « ةيوضوف لبا ةمظتنم

 نروناقل نيعضاخ نييناملعي ءيش هبشأ تحبصأ نا ثيلت مل يتلا ةيناماعلا ىلع اهداتعا عم « ايلعلا
 الا « مضولا اذه لثم يف « هثودح نم دب ال ام ثدح دقو . ضئارفلا نم ليلق ددعلو ينابهر

 اك مهنس ةبسنب سيلو « تالهؤم نم مهيف ام ةبسن ىلع نوقتني ةداق عولطو ءاسوؤر روهظ وهو

 ضْئارف عضو نم دب ال ناك « ينايهرلا ماظنلا ىلع اوظفاحي يكلو . يضاملا دهعلا يف رمالا ناك

 اذهو . ةكرتشملا ةابحلا ليصافت لك مظنتو « نمزلا عم مظتنتو دتشنو وسقت تذخا نيناوقو

 « ةيذوبلا هتغلب يذلا راشتنالاو عسوتلا ماما هنع ةحدن الو هنم دب ال يذلا يعاتجالا لسلستلا

 ديقتو ةقحلا ةبئابهرلا حورلاب درفت نم لك الإ هبلا لصي ال يحورو ينيد لسلستب فعاضت
 ىلا ليحتستل «دبعلا كلذ يف « ةيذوبلاب عفد < نايهرااو نيشاملعلا نيب لاصفنالا اذهو . اهضئارفب

 . شقانتو لداجت ةلاقم ىلاو ةفسلفلا نم ءيش

 ةشيدلاو ةيفسلفلا ةيحانلا نم « جودزب ةيذوبلا ىلع أرطي لوحتلا اذهو

 بقحلابصخا نم يه ةبقحلاف. ةينامهاربلا هب تذخائذلا رغتالا روطتلاب

 «زوربلاو نيوكتلا ىلا اهليبسيف يه ىربكلا ةيدنهلا محالملاف . ينوناقلا وا سدقملا بدالا اهفرع يتلا
 اهلوصأ.انل ملطت 2مهبوو»# ةيئاهاربلا ىدل ةيفسلفلا ملاعتلاف . اكاتاي وا اذوب رّمس_ كلذكو

 انبب كاثاعع م < 7هنومولرنانع يقله و « 27 ةيردسبل»» و « 1/147:34 : يهو ؛ ىوبكلا

 ' 4مم هعةمو]رع و 7هعبسة ل" ؛ لاثما « ةيذوبلا مهنف رع نيذلا نييلدجلا ءابدالا ربشأ انملع ملطي

 ف .كروك راش مهلك و . 77ععقبزاسم و ؛ لاردلععم رز كقدضوع و © 7 هعيطعسلاس د

 ابنم « ةيساسالا صوصنلا انيلع علطت ةبقحلا هذه يفو . ةيذوبلا رشن لببس يف ةفينملا كراعملا

 ةيذوملا ذشأت كلذك ,كلذ ريغو الام اكاكاتو ءارتسسيديذايتاسو ( ثلاثلا نرقلا ) انادافالا يفيد
 يلام يف ةيسابسلا ةرطبسلا هذهل ةجبتن لب «طق فدصلا باب نم سيلف . نونفلا لقح يف ةردابملا

 نرا طق دعبتسملا نم سيلو . ةيذوبلا نوقنتعي قيرغالا :ودنهلا ىرن نا « يلرغلا دنهلا

 تناك ينلاو ةيديحوتلاو ةسناملاو ةّيسونغلا : تافسلفلا هذه نيب لعافت وا جزامت ثدح نوكي

 مع ةفسلف وا اقيزيفاتملا تمأتأ ةمخض ةيركف ةكرح تدبشف هل احرسم ةيلامثلا دنهلا تاعطاقم
 . ناسنالا كولس ظحالت ةبقالخا ملاعت ىوس « دبعلا كلذ ىلا « ةيذوبلا نككت مل انيب « دوجولا

 « رخآآ بناج نم « ةنئمصلا تارثؤملا برقو « بناج نم ةيناربالاو ةيماسلاو ةينيلشلا رصانعلاف
 تانايدلل مفنتل خسرتو زكرتت ةببعشلا تانايدلاف . مظع لوحت ثودح ىلع ايدج دعاس اذه لك
 قلقلا اذه وه « ةديدج» رصانعي اهدمّتو ةينامهاربلاو ةيذوبلا يف « ءاوسلا ىلع لغلغتتو ةسممرلا
 سقلا ةينامهاربلاو ةيذوبلا لدامتت اذكهو .لبقنم افورعم نكي م ءيش وهو ةيزمرلا حورلا هذهو

 . ةينوكسملا حورلا وحن وا ىلكلا لومشلا وحث اههنم ةدحاو لك عزاتف ىرخالا نم ةدحاولا

 ينيدلاو يفسلفلا روطتلا

 ل



 يفسلف < يديرجت فقوم ذاختا ىلع هيديرمو هعابتأ لمح « نمزلا يف اذوب ةزارك دعب” نا
 داتعالاب ا تارظن قيرط نع يذوبلا سومانلا ديدحت نولواحي اوحارف . رثكأف رثكأ

 ىلع رطيس يذلا يركفلا ناروفلا اذه طغض تحتو . عملا ةايح نم ةنيعم ثداوح- ضعب ىلع

 دب درفلا ةمدخ يفو ةقالخالا يف اهسفن رصحت الأ لواحت ةيذوبلا تحار « كلذ يف « راكفالا

 سنجلا صالخي هع ضاعتسي يدرفلا صالخلاف . ةينوكسم احورو ةماع ةفسلف تحبصأ نا

 . دوجولا اذه يف ام لك عم نماضتملا يرشبلا
 بادهأب ةكسمتملا ةيذوبلا لثمت يتلا ةئفلا هذه نيب ةعبقولا تثدح « ًاسسرقت 3 ثلاثلا نرقلا يفو

 اهب ىّتطمتت يتلا ةكرحلا هذه لثب تشاج يتلا ةدجتسملا وا ةثيدحلا ةيذوبلا نيبو « ىلوالا ملاعتلا

 ةئفلا فرعت ؟دعاصن نآلا ذنف , رصملا اذه تاقراقم ىدحا تناك ىتلاو دنبلل ةرواجملا تايئدملا

 عساولا وأ ريبكلا بابلا وا انايابممسا ةيناثلا ىلع قلطأ ايب ىتيضلا بابلا يأ اايانيه: مساب ىلوالا
 اد اوس ةفلتخم جئاتنب اهنم لك جرختس اك ىرخالا نع افلتخ ارم انف لك قراتمو
 . ةيقرشلا عاقصألا نم اهريغ يف

 ةسلس ةيريرقت 'بناج- تمزتلا « ةقطنملا لع ترطسو دنهلا يونج يف ثداس ىلا انايابملاف

 نيب شاع يذلا « انوجرراغان هلث نم ريخ ناك دقو . ةميكشلا ديدش < رسآ لّدجت ىلع تزكترا
 0 مافي آل يذلا يدحلا ببطخلا اذه ةريس: وه ركذي تيكن قرتتال : دالبملا دعي لهوا

 نم ًاءزج «كاذ ذا ناك يذلا «طسوألا نكدلا يف «راريب ةعطاقم نم هنادنع هفرعن يذلاف . مارب
 ««طسرلا قيرطلا يف » :تاونعب ثح اهئيب ثحابملا نم ًاريبك ًاددع انل كرت دف . ارهدنأ ةكلم
 ةيمادعلاب لوقلا براقي هفقو يذلا فقوملاف , كلذ ريغو

 فصنلا) مدلاو قرعلا يزيلاغتسلا افيدايرأ : هذسسات « هلاونم ىلع جسنو « هجبن ىلع راس دقو

 . عباسلاو سداسلا نينرقلا يف « ةبناث روبظلل ةيرظنلا هذه دوعت مث « ( ثلاثلا نرقلا نم لوألا
 . رهوجاللا وأ « ةلماشلا ةيبسنلا ةيرظنو « مّدَملا وأ ءاوخلا ةلكشم لوح زكر هريكفت روح

 لك»:نوماعيو نولوقي نييذوبلا ةقباسلا' ةبقحلا يف ائيأر ذا < ةديدج تسيل اهتاذ دح يف ةلكشملاف

 يف يضمي وهف . يبسنلا دوجو مدع ىلع لوقلا اذه قبطي انوجراغان نأ ريغ « « لاخر واش ءيش

 اهدلوتسايتلا ءايشألا دوجوب رقن امدنع »: لكشلا اذه نم تايرظنو راكفأ ىلا لصي ثيحي هبفن

 . « اهدوجلو ءايشآلا هذه تدقق دقف « لاخلا

 يذلا « امرغافشأ ةيصخش يناثلا نرقلا يف « اناياهملا مهتعلطا نيذلا نيزرابلا صاخشألا نيب
 امثك يف مأتلا يذلا عمجلا يف ايلعلا ةقثلاو « ربكالا عجررملاو ءاكشيناك روطاربمالل ًارصاعم ناك
 هنامز ةجانص ناكف « « ءدوأ زنق يف رونلا اًشوغافشأ ىأر . روطاربمالا اذه 'كح لالخ
 قتلا تافلؤملا نم ريبك ددعب هل نونيدم نحن . ًايتوهالو ايقسوم « ًارعاش : بدأو مع ةعوسومو

 « قالطالا ىلع « يذوبلا يركقلا ثارتلا هفرع ام عورا نم ٍدَّمْنتف « ىهتنملا ةردس' اهيف غلب

 ترا « انوجراغان هب لوقي ناك ام ضيقت ىري وهو .«اراكمالارتوس و « اتيراك اذوب » : اهنيب

 «درغلا وأت اذلا رهو ا يأ“ 1 اتابت هلا لب4تالكشملا هذه روح طقدسل . ةيمادعلا
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 نيلئاقلا نم ا تانئاكلاو ءابشألل ةقلطملا ةعببطلا وأ 2 يرهوجلا عقاولا' يأ
 ةبحورلا اءانث دعب بأ ايجيردت غلبي يذلا يركفلا عامجتسالا اذه يف لحلا ى رت يتلا « اغوبلا » ب

 « اشوغافشا هب ءاق يذلا لمملاف . ناكملاو نامزلا ضراوع نم ررحتتب نا درفلل حملف ةلماشلا

 ناك يلا ةيذوبلا اقيزيفاتيملا هذه وه عبارلا نرقلا يف « اغنسأ دي ىلع دعب ايف لمتكيس يذلاو
 ءردال نكميو « « ةيدملقتلا ةفاقثلاب ةعبشملا لوقعلا لبق نم ةموبفم ةيذوبلا ةنايدلا لعجت نا اهنأش نم
 لضفألاءاقتنا ةعزن عم ةمجسنم تءاج ةلواحم يهو « ةيئامهاربلا نم برقتلل ةلواحم اهيف ىري نا
 . اهب لمعي ل نا « اهاعريو اهيلع فطعي حارو اكشيناك روطاربمالا اهب فرع" يتلا

 ةفسلفلا عضو روصتن الأ بحي ثيحب بارطضالا ضعب نم ”لخت ل ةيقيزيفاتمملا ةروفلا هذه لك
 ناو « ةديدش ةسفانم نيتيذولا نيتئفلا نيب ماق دقف . ةدحولاو ماجسلالاب ًازيمتم ةبقحلا هذه يف

 رهو رغألا تاق ابعت عيشلاو للملا نم ىمحي ال ددع اهجئاتن ضعب نم ناك ؛ ةضماغ
 زكارم نمو . نيمراع طاشنو ةيوبحي اهضعب فرع اك « هسفنب لقتسا رغآالا اهضعبو «هتلاقم
 نم ةبيرق « ةعيش ترهدزا ثمح «اراهدنغ نم ةبزرقم ىلع عقت 3 يتلا « ( ( ريمشك ) طاشنلا اذه

 بايلادريوطت يف ًاريثك تمهاس ىقتلاو « اروتا ةعطاقم يف “ 0 مساي ةفورعملا ةعبشلا
 اهرارمتساعم ةيرذلا بهذ تماس يتلا اكيساهدياف ةامسملا ةللملا « ًاضيا للملا هذه نم . « عساولا
 . تاذلا وأ «انألا » : ناركن ىلع

 نم ريثك عم اهنيب ايف يدئاقع طلاخت وا جزا « لّحنلاو للملا يف ةرفولا هذه لزاقيو

 حمالتلا نم ائيش اهنيب دهاشنو < سناحت يأ اهنيب مقي ل ثيحب «ىرخالاو ةدحاولا نيب تاقرافملا
 ًاضيأ لي بسحف ءىدامملاو تايرظنلا يف سيل هرثأ زربي « ةينامهاربلا عم دوصقملا وا يروعشاللا
 اذه « هدحو دمي ل« ًادعاصو نآلا ذنف . اهدوجوب نافرطلا نمؤي يتلا ةهلآلا تافصاوم يف
 تاديرجت تارم يه «بنج ىلا ًاينج ربظت اذوبل ةلسلس كلانه لب « هللا لجر « مظعلا اذوبلا
 رونلا يأ * سوياتيمأو اهباتيما :امه قالطالا ىلع اهمهأو اهلثمي ام ريخ « ينومايكاشت يف « ةينهذ
 هبشأ وه لوالاف . ( يناثلا يف ) ةيابن الو اهل رخآ ال يتلا ةموهدلاو ( لوالا يف ) هل ةيابن ال يذلا
 يف « هجو نسحأ ىلع « ىلجتتت ام ةينامهاربلاو ناربا تامسق نم ريثكلا هيف « رونلا هلإب نوككي ام
 «ايركف تدجوا «ةبلآلا نم ددعلا اذهلثمب انيلعتعلط ىتلا اقيزيفاتملا هذهو .افانشيف فاصرأ
 ثبح « ايارقم وه « لبقتسملا اذوب < يضاملا يف اهانفرع يتلا اذوبل ةددعتملا روصلا هذه بئاج يل
 .ارقيم - ارقبم ماعم ضعب هيف دجن ذاءأضيا ةينامور ارو «ةيئارياو ةيديف تاقرافم حوضوب زدبت
 مساب مهدنع فرعت' « ىرخالا يه ةدرجم « ةيركف تانئاك اهبحصي « ةيماسلإ تانئاكلا ءالؤهو

 اهددع ذخأيو « ةعلاطلا لابجالا يف ًازراب ًارود « رثكأف رثكأ ©« بعلس يذلا < 041فوه 1
 نرا دعبق . ةيذوبلا ةينهذلا ىلع علط يذلا روطتلا عم « كلذ عم ةمجسنم « دايدزالاب « دعب اف

 ثيحي « انافرثلا وا ىبوطلا وا ةطبغلا غولبب ًاريثك اوثرتكيل اودوعي مل « قارششالا ةلاح مهل تن
 ةمجحلاو ةدايعلاف : اهصالخو ةيرشلا ءادف ىلع لمعلل اوفرصنيل ديدج نم شثاعبنالا مهل حاتي
 . صالخلا ىلا هبحاصب يضفي « قيضلا بابلا » يف ناك يذلا ركفلا لمع لمت ”الح ةلماشلا

 اكمل



 و ينكاهي : مساب فورعملا يناهاربلا ملعتلا هب "رم يذلا روطتلا ىلا امتح ىففأ ملعتلا اذهو
 وا دّبع وا دّيعت : ينعي حبصأ ثبحب دعب ايف لولدملا عسوت مث « ةمهاسملاو ةكراشملا : ينعي يذلا
 تادابعلاو سوقطلانع ردص دنهلا نم يقرشلا يلامشلامسقلا اذه يف رهظ يذلا ملعتلا اذهو .دّجس
 زكترب وهو . ةقطنملا هذه ىلع ةرطيسملا « ةيذوبلاب « ةفلتخ رادقأ ىلع « ترثأت يتلا ةيبعشلا
 لدابتلا اذه يف . درفلل يمللالا ةباجتساو « يملالا وحث درفلا باذجنا يبرد رس لع : ةهأ
 ةدابع لعف دجوي هنأ عمم 11ه]انلام صالخلاب « ررحتلاب « ةكراشملا يهتنت ثبح يرسلا يزمرلا

 ىلا برقا يلاتلابو © لقعلا ةجبتن ةفطاعلا هذه ودبت « انه انمهت يتلا ةمقحلا هذه يفف . 840
 قفدلا وا ةفطاعلا ومن رثكألاب هجتتس قحاللا اهروطت يف اهنا الإ © لماشلا حورلا ىلا 44 زونفلا»
 . ينامهاربلا ملعتلا رهاظم نم ربظم ىوس تسيل 87مه# ةدابعلاف . ينيدلا

 ىرخالا لّحنلاو اناياهملا ةيذوب دض ةيعج.ر ةكرح نم عفادب « ةيذوبلا ةسردملا هذه تأر دقو
 تناك يذلا نيملا يفف . اهقايسنا نيمأتو ىرخالا يه اهميلاعت عظنت ةرورض « اهنع تقئبنا يتلا
 رثكأ «اهيلع يفضتس يتلا ةحيحصلا ةميقتسملا اهسرادم ةينامهاربلا ىلع ترهظ « روطتت اناياهملا هبف
 سرادم تس « دالسمال سداسلاو لوالا نينرقلا نيب أشن دقو . يسردملا يربرقتلا اهعباط « رثكأف
 اهقاثبنا يعدت ابلكو < كلذ نم دعبأ ىلا ىربكلا اهروذج- يف عجرت ؛ ةيناهاربلا بلق يف ةفلتخم
 «سرادملا هذه مدقاو . كرتشملا رغصالا دودعملا«اهل ةبسنلاب هرابتعا نكمي يذلا يديفلا ديلقتلا نم
 عصجرت يتلا « ةلذ»همدوه ةسردمو 7منوهوة فان مساب ةفورعملا ةسردملا يه « قالطالا ىلع
 مساب ةفورعملا ةسردملا اما . يناثلا نرقلا ىلا «نوفراعلا حجرب ام ىلع-ارتيس- اهضئارفو |هميلاعت
 « اتئاديفلا : يهو « ةبقابلا ثالثلا سرادملاو . ثلاثلا نرقلا نم لوالا فصنلل دوعت يبف ءافايث
 سيلو « دعب ايف تماق تلا تادابتجالا هذهل ةجبنت دوجولل تربظ دقف « ايخمسلاو « اغوبلاو
 كوكشم « ىلوالا ثالثلا سرادملا باحصاو . اهرامخ يف ضوخلاو اهيف ةضافتسالا عضوم انه
 اهنيب اهف نيابتت ىرخالا نع اهنم ةدحاولا زيق يتلا تايرظنلاو ءىدابملاو . ايخيرات مهدوجوب ًادج
 «اعيمج اهباستتا وه « اهنيب ايف دحوي ءيش دجري امنا « ىرخالا يه « ةيذوبلا لحنلاو للملا نيابت
 الإ مثبت ال ازمايملا ةسردملا تناك انيبف .يدبفلا رذجلا وه < دحاو لصأو <« دحاو رذج ىلا
 اكيشسياف ةيناثلا ةسردملا ىرن«حاورالا خسانتل ريسفت يأ مدقتنا نودةيسقطلا مسارملاو ل وصالاب
 ضراعت يتلا ةيرذلا ةيرظنلا ىلع اهميلأعت ينبت يهف .ىلوالا اهتلكشم صالخلا ةيضق نم لعجت «اهنم
 ءىدتبت « ةداملاو حورلا : نيرصنعلا نيذه لاصتا نمو . ةداملا وأ لوم لاب يحورلا درفلا رهوج
 رهوجلا ةنكم يف حبصي يلو . دح الو اهل ماصفنا ال يتلا خسانتلاو دلاوتلا نم ةلسلسلا هذه
 درفلا رهوجلا ىلا همايضنا قّيرط نع صالخلا قيقحت « يلاتلابو «مسجلا نم قاتمنالا درفلل يحورلا
 اما .لامملا وأ مهولل رثأ لكب بهذت. ةيرابتخا « ةيبيرجت ةفرعم هل مت نا بحي « حورلل
 لب « ىلويهاو حورلا نيب داضتلا وا ضقانتلا اذه يف اساسا موقي ال خسانتلاف « اياين ةسردم دنع
 هيف يذلا ىقطنملاب ماصتعالا انيلع « طلغلا بناج نمأن يكلو . طلغلا ببسي يذلا طاشنلا اذه يف
 ىلع هدحو رداق « اياينلا رظن يف « سايقلاف . ريبعتلا لبق « طلغلا نع مصعي يذلا عطاقلا ليلدلا

 فني



 . صالخلاو ةاجنلا درفلل ءيبيو « خسانتلا ةلسلسل ًادح مضي نا

 ثحبلا اذهو .قلطملا نع ثحبلا دنع «دبعلا اذه لالخ « ةيذوبلاو ةيناهاربلا يقتلت اذكهو
 امدنع « باسحلا يف لخدت نا بحي ةمبم تاريضت ببسي نا هجئاتن نم « قلطملا نع لوصوملا

 اهنأث نم تاريبغت يهو « هردق قح هريدقتو « لككالا هجولا ىلع « دبعلا اذه موقت د
 . ةيميسحتلا نونفلا ىلع ريثأتلا

 هرعاشا نانعلا ةبلك ةلوهسب قلطي « ريسفتلاو ةيريرقتلا رومالاب ًاريثك مهي ال يذلا بعشلاف

 تدادزا اذكهو . لك ايهلاو دباعملا نم ريبكلا ددعلا اذه لثم دبيشتب اهرّيحي يتلا هفطاوعو

 ةوظحلا نم ديزملا تبسكو «اهتحزرأف اهتلخلخ يتلا ىضوفلا ب ابسأنم تصلخ نا دعب ىنغ ةيذوبلا
 موي راهدزالاب ةذختآلا اهتاعامل عستتل ةريمكلا رايدألا نم ديزملل ربكا ةجااحي يبف . ءامظعلا ىدل

 تادعاسم تقلت «دالبلا يف ذوفنلاباحصاو ءامظعلا ىدل هب تمعن يذلا فطعلا لضفبو « موي دعب
 .ةينفةنيزو ًاوهزو ”ىنغ مايألا رم ىلع تدادزا ينلابملا نم ريثكلا ديشت اهبعم تحار ةعساو ةيلام
 اهطاقن ةيوقتل ةفحلم ةحلم ةجاحب ترعش « اهتاذ مظنت ىلع لمعت هيف تحار يذلا نيحلا يفف

 عيطتست ثيحي « 0 هاقلت يذلا موجهلاو تامدصلا هجو يف دمصتل ةيساسألا ةيدئاقعلا

 تاءاشنالاو ينابلاو تاسسؤملا دييشت لاجبيف « ةسفانم يف اهبعم لوخدلا « ةعاسلا نيحت امدنع
 « ةدودحم « ددعلا ةيلق دبعلا كلذ ىلا « لازت ال امهدهاعمن . شقنلاو رفحلا ىلقح يف « ةينفلا
 ادع ةفانعت هبش امفارغونوقيالاو

 يهف . اهلثمأو تاحاجنلا ربكا « نفلا لاجم يف « ةبقحلا هذه يف « ةيذوبلا لجست

 يف اهل عزانم ال «همحانمو هلوصأب ةدبتسملاو هيلع ةرطيسملاو « رصعلا نفل ةمبلملا

 ابوتسلافرخزب اهوا لثمتي 2« بذج يطق" نيب « ةينفلا ةبجولا نم « عقي « دبعلا اذبف . كلذ
 روبظب لثمتيف « يناثلا اما . ( دالسال لوألا نرقلا رخاوا ) <« يشناس ةعطاقم يف <« و ١

 وأ لاصفنا يأ « ايثدبم « كلانه سيلف ( عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا) « اتبوغلا نف رداوب
 يدنهلا نفلاب يضفي لوصوملا رارمتسالا اذه نا ذا « ةبقحلا هذه نيبوب يضاملا دبعلا نيب « عطاقت

 ىلا- اهب ةلصنملا ىرخالا راثآلاو - يشناس و توهراهب راثآب لثمتي يذلا مدقلا زارطلا نم

 عمو . مهدعب نم مهئافلخو « اتبوغلا دبع يف هنسحأ ىلع ىلحت يذلا يعابتالا يكسالكلا زارطلا

 « لكن اهنا ذا «لاقتنا ةبقح اهنوككب اهتعنو «ثحبلا اذه عوضوم ةبقحلا هذه فصو حصي «كلذ

 نا ثبلي ال ديدج زارط عولطب < ىرخا ةبج نم « ناذيإ « اهنا اك« ميدقلا نفلل < ةبج نم
 دنهلاخيرات يف بقحلا بصخأ نم <« كلذب كش الو « يه ةبقحلاف . ايجيردت مدقلا نفلا لحم لحي
 سككعي نفلاف . هتفسلفو يلالا نفلا ريوطتو « ةبفارغونوقيالا تاعوضوملا فاشتكا ةبج نم.

 يتلا ةيذوبلا لامتكاو « ذئن 1 دالبلا عضو زيم.يذلا يمايسلا كباشتلا اذه : ةيلك ةقدب « كاذ ذا

 . جوألا هيف تغلب
 «ةثالثلا ةدايسلاباطقأل ةلّثثمم «نفلا اذه نضتحت سرادم وأ رواحم ةثالث «كاذ ذا « دالملا يف

 نسفلا

 فينو



 « لامشلا يف اروتام ةككلممو (اراهدنغ ) دنهلا يبرغ لامثش يف اناشوكلا ةكلمم يهو « دنهلا يف
 يذلا روطتلا يف تزاتما ثالثلا سرادملاو . ( يتافارامأ )قرشلا بونجلايف “ا رهدنألا ةرطيسو
 مسرلا ىلع ايس الو « مسرلا نف ىلع تلخدأ يتلا ةيددجتلا حورلا هذه « هبابسأب تذخا
 « اذوب ةروص لامعتسا بلغي « دالسال ىناشلاو لوالا نينرقلا يفف . اذوبب صاخلا ينارغونوقيالا
 زربت' يتلا دهاشملا وا رظانملا هذه يف « يفاملا دبعلا يف « طق ربظت نككت مل هتروص نا عمو

 يرمعل فيكف « ًازاجمو ةيروت هيلا زمرلاب نوفتكي ارناك ذا « ضرالا ىلع هتايح عئاقوو ثداوح
 يف ديكأتلا دنع ًاريثك ظفحتلا بجي هنا عمو . ءىتانلا رفحلاب ةفورعملا شوقنلا نم ةلسلسلا هذهب
 كشال (فف « اروتام ةقطنم يف اهنم رثكأ اراهدنغ ةقطنم يف «علط ام لوا علط «مسرلا اذه نا
 . ليلقب كلذ دعي « قافاراما يف تربظ ةروصلا هذه نأ طق هبق

 نانوب نونانف « نوحج.رب ام ىلع اهرشن « أشنملاو ردصملا ةينانوب ةركفلا نوكت نا نككمي دق
 تناك ام انيأر يتلا اشتباك ةعطاقم يف «ةركفلا تركرت دقو . ةيبرغلا ايسآ نم مهلصأ < نامورو
 نا ثبلت مل يتلا ةكرحلا هذه يف « دالبملل يناثلاو لوالا نينرقلا يف « ةيراجتلا ةكرحلا طاشن نم هيلع
 ريثأت هل نكي مل « اذوبل ةديدجلا ةروصلا هذه زوربف . يذوبلا ملاعلا فارطأ عيمج ىلا تدتما
 نع « رارقتسالا رصنع نم ائيش هيلع ىفضأ ناك ناو « يذوبلا يفارغونوقيالا بولسالا يف ريبك
 « رثكأف رثكأ تفصتا موسر يهو « اذوبب ةصاخلا ةيتايحلا دهاشملا موسر عضو قيرط
 . رظانتلاو قسانتلاب

 مقتسم « باش قهارم ةينولوبا تامسق ةيبرغلا ةيلامشلا ةسردملا يف تمسجت اك اذوب ةروصل
 .نيتزرابلا هينيع فصنلا ىلا يطغت داكت ةفيثكلا هبجاوح نا ريغ « حوضوب زربي هف انيب «فنالا
 كلذ لك « اهنم ةيلدتملا ةيهذلا طارقالا لقثل هنذأ ةمحش ةلاطتساو « حطلفملا هبجو نا الإ
 ىّطغ ينابهر مكسإ تحت يفتخي داكي اناطفق يدتري وهو . عباطلا ةيقرش ةنحس ماما ائعضي

 سبلي وهو . حوضوب نيعلل زربت ةعيرم ايانث اهل  مسجلاب امامت ةقصتلم ةلالغ هنأك ادبو « هيبكنم
 كسمم وهو « حوضوب رهظت ةلوفقملا بجاوحلا ىرن . هتسادق نع ثادحت يتلا ةيمسرلا تاراشلا
 ماظتناب دمجتملا هرعش اما .مامالا ىلا اهريسو ةيذوبلا ةعيرشلا ىلا زمري يذلا لّحسلا هيدي تحارب
 يف ىتش بهاذم نورسفملا بهذ دقو . ةببهذ كالسا ةطساوب مامالا ىلا هعامج الش' دقو هارنف
 يف زربت ةمالعلا هذهو . وحنلا اذه ىلع سأرلا ظوحج- ىلا ىتدأ يذلا رعشلا يف هوّشلا !ذه ريسفت
 ١ . اذه انموي ىتح « ايسآ ءاجرا عيمج يف تدجو انيأ اذوب روص لك

 هذه ءىدابمل ًاقفو اهتاسق تزرب « يراهدنغلا اذوبل ةيجومع ةروص دجن اروتام ةسردم يفف

 تعضو يتلا روصلا عباط نم يبف . جراخلا نم ةسبتقم وا يسلم تناكأ ًاءاوس « ةبنفلا ةسردملا
 اذوب اهبف زدبي . اجاراغام زارط وا اشكي زارطب فورعملا زارطلا سفن نم « يضاملا دبعلا يف
 « .:رايهرلا سأرك سأرلا قيلح « هرغث ىلع ةماستبالا وفطت ةيمد سأر هبشي ريدتسم سأرب
 افطعم يدتري وهو . بدلا لالخ نم زربب نيملا ناسناف . ةمجملا زورب اهنول ديزي ةعبق هيطغت
 رثكأ ودبي هسبلي يذلا جيسنلاو . همسج فصن 4 ةلئام هبف ةحتف نم نهظي ةنهكلا فطعم هبشي
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 رهظتو « همسحب قصتليو اراهدنغ ةسردم يف عونصملا جذومنلا يف ربظي يذلا جيسنلا نم ةموعن

 هيلجر ىلع افقاو هارن مخضلا هربظم يف وبف .٠ ةيزاوتملاو ةزرابلا تاينثلا هذم حوضوب هلع

 اذه يف سيل . ةيديلقت حمصت نأ ثبلت ال « ةيعببط « ةطم ةطيسل تاكرش مرقيو 303 قاعاجلا

 مجسنيو « يدنهلا ديلقتلا يحبو مم نم وهف بيرغ وا ىنجأ ريثأت دوجو ىلع لدب ام مسرلا

 . ةميدقلا ةسردملا 38 تديقت يتلا ةينفلا لوصالا عم 7

 نيجذومنلا دعب ءاجوسرلا اذه نا ىلع لدي هبف ءيش لكف «ةينفلا يتافاراما ةسردم اذوب اما

 ةينفلا قرطلا ضعب ةزرابلا ةروصلا هذه عبطاقت يف دهاشن نا طق ردانلا نم سيلو . نيقباسلا

 لمحت هتروص فرا وا « ةروصلا لحم لمحي زمرلا نا يأ « ناتقباسلا ناتسردملا اهتلهعتسا يلا

 نع ةرداصلا روصلا ةلكاش ىلع « يتافاراما روصف . يدنهلا نفلا يف ةفورعملا ةيدملقتلا تامسلا

 ةلحس ىلع زرت . ةيضاملا ةيئفلا براحتلا نم تدافا « ةلمصأ ةيدنه تامس اهل « اروتام ةسردم

 مسرلا نف اهنم لعجي يتلا تامسلا هذه « ةينفلا ةيديفاردلا ةسردملا زيت يتلا ةلاطتسالا « انه اذوب

 تحت « هسأر ءازجأ قابك رقتسل وبف . كيلق زربي ةمحمجلا ءوتنف . ًايجذومن اثيش « دعب اهف يلاجلا

 يذلا نم ةكامس رثكأ « اينابهر افطعم يدترب وبف . نيميلا ىلا ةلثام « ةقيقر « ةروفضم ليادج

 ةمحسنم تابنث همسج ىلع ودبيو نيمبلا فتك يرع هنم رهظنو « اروتام ةسردم جذومت يف هارث

 . هردص ىلع ينثنملا دعاسلا نم ءادتبا « هترشؤم ىلا سأرلا ةمدقم نم ربظت

 حوضوب زربت « سرادملا هذه اهتعضو ا « اذوب ةروصل ةثالثلا ةينفلا جذانلا نيب قورفلا هذهو

 ةينفلا موسرلا ىرن « ينيللا نفلاب ترثأت يتلا قطانأ]و اراهدنغ يفف . ىرخالا ةينفلا رهاظملا

 «ةسردملا هذه موسر يف ودبت اك اذوب ة ةصخشف .ءىدابملا هذه مسرتت ةسردملاهذه وناينف ابعضو ينل

 تايرظنلا نم ةاحوتسم روصب اندمتو ةيذوبلا ةنانوبلا تارثؤملا نم بتكرثملا اذه حوضوب زرت

 .كوغفتب دالوالا ءالؤه روص ؛ الثم « كلذ نم « ةفرصلا ةيدنحلا ديلاقتلا نم وا ةينيلهلا ةينفلا

 ةدمحالا هذهو : بنعلا ديقانع وا ةروفضملا ليلاكألا نيلماح وا « جودزملا يانلاو ةبابشلا يف

 يف تزرب دقو ةوسنلا هو « « ةبرخ و ةحنجا مه تالشملا لوتفم صاخشأ لكشب ةقوحنلا

 يلوتفم رلاجر موسرو ؛ ةنثسم ةرغصم جاريا وا ةّلهأ لكش ىلع موسر «ةففصملا نهروعش

 رو ةربل1501 رقاب تالا هدم اني اأو « ةريصق نيطافق نيسنال براوشلا

 ليلاكأ دوجوب هون نا بحي « يفرخزلا لاجلا يفو . بنع ديقانع وا ًارارج تالماح ؛ لوبطلا

 فعس ضعبو رجشلا نيب اذوب ةروص رخآل تقو نم ابيلا فاضي « زارطلا ةيثنروك ةدمعأ

 ةيكاطنا نم ةاحوتسم ةينف رصانغب عبشملا يندلهلا زارطلل اقفو زربت ةيدنهلا صوخشلاو .ليخنلا

 يذوبلا يئانوبلا نفلا ىرن يذلا ينامورلا قرشلا اذه نم ةدمتسم يأ « ةيقولسو هزوسو رمدتو

 هب ءيج يذلاو < يكسالكلا نفلا تام لمحي يذلا نفلا اذهو . هرصانع نم ريثكلا مهلتسي

 كلذ دعب ودبي اك « ينامورلا نفلا تامس نم ًاريثك هتاموقم نيب لمحي « ةيدنهلا ةئايدلا ةمدخل

 ف يف ةريبك دادعأي ابيلع رثع' يتلاو < طالملا اهبيكرت يف لسخدي يتلا موسرلا هذه نم احضاو

 «ةيويسآ  ورويلا رصانعلا اهتامسق ىلع ودبت موسر اهنيبو «!دده ةعطاقم يف امس الو «ناتسناغفالا
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 « حبسملا ديسلل ةفورعملا روصلاب ةهيبشلا « ةرماضلا ةليحنلا هوجولا يوذ داهزلاو كاسنلا ءالؤبك
 براشلاو « نينبعلا قرزلاو رعشلا رْغم' لاجررلا ءالؤه نوكاحي وا 2 يطوغلا ينامورلا نفلا يف
 افالخو . ةينامورلا حمالملا يوذ رعّشلا يقيلحلا نابهرلا ءالؤهو «نييلاغلا نوهبشي نيذلا لدتعملا
 خويشو نوقهارمو «راغص دالوا : ةايحلا راوطأ لك زاربا يف بغري نف ماما نحن ةيدنهلا ديلاقتلل
 . ةريثم « ةيح ةليمج صوخشلا زربت ثيحي ةنضغتملا ءابجلاو  ىحللا يقلطُم

 نم ءيش « كلذ عم انعلاطي « ةبقحلا هذه يف نفلا هب زاتما يذلا عونتلا اذه نم مغرلابو
 < ةدحاولا ةيسدنهلا لاكشالاو ثالثلا ةينفلا سرادملا نيب ةكرتشملا رصانعلا هذه لضفب ةدحولا
 هذه « ةاهو لوال ظحالن اك ًاريثك عضخت لل ينلاو ةرم لوال اهدهاشن يتلا مسرلاو رفحلا رهاظمو
 ىلع اهيقلن ةماعلا ةرظنلا هذه دعب « انعسب ال هنا الإ . بلاغلا لحل يزلا اهاضتقا يتلا تارييغتلا
 نكمي ال « دنهلا نم يبرغلا يلامشلا مسقلا اذه يف ىلجت اي نفلا اذه نأب دكؤن نا الإ « يدنملا نفلا
 . ينامورلا ملاعلل هباستنالو مضافلا هئاتنال دنهلاب ةصاخلا ةيلاملا هذه يف لخدي نا

 ةجسلت يهف . ةفلاسلا ةبقحلا يف رطيس يذلا يرامعملا نفلاب ةرشابم طبترت ةيرامملا ةسدنملاف
 .ةيذوبلا اهيلع تراس ىتلا ةيروطتلا ةكرحلا ةاعارم عم « هبامسأب تذخا يذلا روطتلا اذهل ةبقطنم
 لاكشأ امود تدّلقو « فورعملا يدنهلا ممرلا ىلع تظفاح « روخصلا يف ةروفح ا دهاعملاف
 يراهنك لكايه يف « ًالثم ىرن اي «ةيجذومو ةيجهنم دادزت اهنا الإ «بشخلا نم ةعونصملا لكايهلا
 ضعب يف  يطغت « ةيضاملا روصعلا يف « ةظوحلم ةيمهأ تلان يتلا لكايهلاف . * مقر كزانو
 ءانبلاو « قافاراما لكيه وه اي «اهترئاد رطق رتم ه٠ ٠نم ًاوحن يأ ةعساش تاحاسم « نابحالا
 يتلا ةقورالاو « ةيورك رثكأ حبصت اهبابقو « لبق يذ نم رثكأ ساسالا عفتري اي اعافترا دازي
 هذه يفو «يشئاس لكيه يف“الثم كلذ ىرن اك « حضاو لكذشب روطتت يرئادلا اهطخخ دنع ماقت
 موقيو . ناصح ةوضن لكشب تارغث يهو «ةيراممملا ةسدنهلا اهنم رثكت يتلا ةيفرخزلا تارغثلا
 فنا اي « ةدمأ ىلع عفترت لكايه « عباطلا ينيدلا « يديلقتلا زارطلا نم لك ايلا هذه بنج ىلا
 . ىطسولا لابجالا لكايه يه اك « ةمخض باوبا اهو « ًاليطتسم الكش رخآلا اهضعبل

 ينفلا دومعلاب ظافتحالا ىلع صرحلا عم « رفحلاو شقنلا نف يف لثمتي ام رثكأف ديدجتلا اما
 نونانفلاءاجب نا دمي « ريثكيك لذ قوف ةينقتلا ةبجولا نم4وهف .ةقباسلا ةينفلا ةزرطالا زيم يذلا
 « ةياغلل ةعونتم ةيجراخلا هرهاظفف . امام اهل مهديوجتو ةينفلا لوصالا نم مهعلضت ىلع ليلدلاب
 ةيجبنملا ثمح نم اضيأ لب «ةلمعتسملا ةفلتحلا داوملا وا « اهتاذ شقنلاو رفحلا ةقيرط ثبح نم سيل
 يتلا ةريغصلا ةيجاعلا حئافصلا هذه نم زربي ام يف « ةينفلا سرادملا هذه نم ةسردم لك ذي يتلا
 اهارن يتلا ءىتانلا رفملا تاذ ةمخضلا ليثاغلا هذه موقت ثيح يشتباكو مارغب لك ايه يف اهدجن

 شوقنلا هذهبو « ةرفانلا ةراجحلا تاذ « اروتام لكابيب ًارورم « يرابنكو يلراك لكايه يف ةلثام .
 .ًارتمتنس ؛١نم ًاوحن صاخشالاءوتت زربي ثمح يقافاراما لكنه يف ةلثمملا «ىصحت ال يتلا ةزرابلا
 زارط 'نسم دج هيرقيو ةظفاحماب مستي ًاربظم اروتام لكيه ىلع يفضي يدرولا يلمرلا رجحلاف
 يفضي قافاراما لكيم ين.هدجت يذلا قورعلا فيفخلا وا ضيبالا رمرملا ائيب © توهراهب دبعم

 فل



 ضعب نم واخت ال يتلا ةسردملا هذ هن ينفلا زارطلا عم اما مجسلت عوشخلا نه ةحسم هيلع

 . عنصتلا رثأ

 ناتفرع ذا اناشوك ةلودعضو زيميذلا ديقعتلا حوضوب زربت اروتام ةسردم يف ةيدابلا ةيلاجلاف

 نيظفتح اولاز ام نيذلا رافقلاو يفابفلا ناكس نم بارغالا كولملا ءالؤه راقوو ةبابم نيب قفوت

 تايدنحلا ءاسنلا ةقاهر نيبو « اهسبل ىلع زغلا حلطصا يتلا مئامعلاو مئايزأو لحرلا ودبلا ةسبلأب
 . ماجسنا لكي اهب نمقي يتلا ةيمسرلا ةثلثملا ةدجسلا هذه يف « نههافش ىلع ةمسبلا وفطت يتاوللا

 ودبي « ديدم « لاع رهظم :امات كلذ نع فلتخي روعش اهنم عيشيف ةبنفلا يقافاراما ةسردم اما

 اتبوغ زارطب فورعملا ينفلا زارطلا هب فرع' يذلا نتافلا لبمتلا اذهو « عنصتلا ضعب هيلع

 . يطارقوتسرالا

 ضعب دوءت هيلاو « رصعلا اذه يف « ريوصتلاو مسرلا نف كلذك عبطت ةدرفملا تازيمملا هذه

 هذهبو « اهزوربو تارسقلا ةقدب زاتمت يتلاو «يشتباك ةعطاقم يف اهيلع رثع' يتلا ةيجاعلا حئافصلا

 . يدنهلا روظنملا نف ىلع ظافحلا مم ةعنصلا قفارت يتلا ةقدلا هذهو « ةمملسلا ةفقولا

 دعبو « جراخلا نم هتءاج يتلا ةديدجلا تارثؤملاب ةينغلا لاقتنالا ةمقح دعب « يدنهلا نفلاف

 ىلع ىلجتيس يذلا راهدزالا اذهل ءيبي ناو جضني نا ثيلي نل اهب سارق يتلا ةديدعلا براجتلا

 . دبعلا اذه تبقع يتلا ةبقحلاو اتبوغلا ةلود دبع يف همنأ



 ىلادز لعن

 راطقألا قيدنملا ذوفنلا لجإم
 ايسآ قرش يونج ةعقاولا

 <« بونجلا راح ىلع ةعقاولا نادلبلاب 4 ةيحبسملا علطم ذنم « دونحلا هرهظأ يذلا ماتهالا اذه

 . برغلا عم ةيراحتلا تالصاوملا نود ًالئاح ناريا همق تفقو يذلا نيحلا ذنم « طاشن دادزا

 «مايهالا اذهو .ىرخأ تالصاوم قرطو كاهل ذفانم نع ثحبت هيوافالاو بهذلا ةراحت تحارف

 ةينيصلا دنهلا يف ماقدقف . تالصاوملا قرط نيسحت قيرط نع ًاراوأ دادزا دنهلا بناج- نم

 نم ًاريبك دبع « ليلق دعب «© لجست نا امل رّدق 6 « لودلا » نم ددع « وبالملا ةريزج- هبشو

 «دنهلاب اهتاقالع يّمنت فيك تفرع نأ دعب 4سانلا راظنأ اهبلإ بذتحت ناو « يراجتلا راهدزالا
 . اهرمأ ماو هيف ام ةيدنهلا ةراضحلا نم سبتقت نآو

 يناثلا نينرقلا يف « نوينيصلا نوخرؤملا اهفرع ةكبلمم « ةيدنهلا كلاما » هذه نم

 5 و يا يم و

 ةببار نم ةبرقم ىلع عقتف « اهتصاع اما . نيصنشوكلا ةعطاقم نم يلفسلا مسقلا اذه يفو « موبلا
 ةمهم راثآ ىلع « نوبقنملا رثع ثيح « رحبلا نم لك ٠٠١ وأ يل ه.. دعب ىلع « مونف |
 رداصملاف . هيتأب  مونف نم بونجلا ىلا < 00- 50 وبا  كوأ ةيحان يف ماق « يراجت زكرمل
 ةعطاقم لاعأ نم « هناك_وف يف اهيلع رثع' « ثلاثلا نرقلا نم ةمتيركسنس ةشيقنو ةينيصلا
 . انهانينعت يتلا ةبقحلا هذه يف دالبلا هذه خيرات نع < تامولعملا قثوأب اندمي ام ريخ يه « ابماش

 يف « دنهلا ةراضح اهسابتقاو ةعطاقملا هذه دانبتسا ةيلمع تقفار يتلإ ةيروطسالا فورظلاف
 فشكتت « هناك وف يف اهبلع رثع يتلا ةشيقبلابو « ةيخيراتلا تايلوحلا هذهب ةلثمملا ةيئيصلا رداصملا
 ةراضحو «بكرلا نع ةفلختم ةندمنيب تالاصتالا هذه ىلوأ نع “امان ةحضاو ريغ ةروصب انل
 بيزغ لجرل ىءارت : ىلاتلا هجولا ىلع ةيضقلا يورت ةينيصلا رداصملاف . ءانسو ًاومس اهقوفت
 :ةيقيركسنسلابو «نابت  ناوه مساب فرعي' «ةيقرشلا هنهلا تاعطاقم ىدحإ ىلإ هبسن دوعي دق
 ىأر ملح ( ةيناهاربلا ةدابع نع يريبعت بولسا ) ةحلآلاب فرتعي ناك «مس#/:ررو اينيدنوك

 م١



 ظقيلسا امدنعو . رحبلا ضرعل اهب جرخي نحش ةنيفس بوكرب هرمأيو اسوق هماسي انج هنف
 راجشألاىدحا عذج دنع ذجو نا ثيل امو «نجلا اذه'دبعمل اسأر بهذ همون نم نامت  ناوه

 اوداك امو «أر حي رفسلا ةبهأ ىلع راجتلا نم بكرل منا مث . همانم يف هآرو قبس يذلا سوقلا
 ينااباسلا بلا «ةررنب 1 تح نم ؛ رفق © سلع نيراعل يلي د نجلا اذه حار ىتح نولغوي
 يأ « هيويل ىعدت ةأرما ةرادا تحت كاذ ذا تناك يتلا مان وف ةعطاقم ءىطاوش ىلا مهتلح

 ءاهياكر بلسو ةمداقلا ةثيفسلا ببن « ءوسلاب ةراّمألا سفنلا اهل تلوس يتلا «فاصفملا ةقرو

 .نايت_ناوه ةنيفس ةمجابل ةحلسملا نفسلا ضعب تلسرأ !؟ ءىطاشلا وحن اهشيج نم ةلث تلسرأف
 ةكلملا ةنيفس لكيه قرتخا ًامبس ىمرو هسوق رتوأ «نايت  ناوه فوخلا يرتعي نأ نم الدبو

 « « فاصفصلا ةقرو » سفن يف فوخلا بد « كاذ ذاو . هتلتقف ةكلملا دونج دحا تياصأو

 نأب لوقتف « ةشيقنلا نم ةدمتسملا ةياورلا امأ . ةكلمملا ىلع ىلوتساو « اهجوزتو هل تماستساف

 ناكملا ددحبل هقارزمب ىمر مان وف ةعطاقم ىلا لصو املو « اقارزم اينيدنؤك مس نامهاربلا دحأ
 « « اغا » لا كلم تاميرك ىدحأ نه جوزت مث « اهدييشت يوني يتلا ةمصاعلا . هيلع موقتس يذلا

 . اموس ةوعدملا

 ةسطولا ةكلملا نيب جاوزلا اذه نم علطت كولملا نم ةديبدج ةلالس. ىرن نيثياورلا الك ف

 بكر نع فلختملا هعش عابط ريوطت ىلا رمالا ءىداب يف فرصناف . حتافلا ءىراطلا بيرغلاو

 . اهسيلت ةزب امل طبخي حارف « ةيراع ريست اهارب نا هءاس دقف . ةكلملاب مبنم ًاثدتبم ةراضحلا

 ىلع ةيلدته رعشلا لئادجو مشّولا مهماسجأ ىلعو ةارع ءاسنلا ريسي نا ادق دالبلا ةداع نم ناكو
 اهوذح نيذتحي ءاسنلا تحار «سبالملا ءادترا :ىلع ةكلملا نايت  ناوه مغرأ نا دعبو .نيفاتكأ
 اما < اجونزو رظنملا يحسبق « ءاوسلا لع « اونك نيذلا ءاسنلاو لاجرلل ةيثادب سبالم ءادتراب
 . دعب ايف « كلذ « نيبقتس اك « ةليوط ةدم ةافح ريسلا لع اورمتسا

 كلمب ارثأي نا « ًارارم هاياعر لواح ذا « ودبي ام ىلع « ةريسع نابت  ناوه ةفالغ' تناك

 رخآ كلم هبقعو هلبا هدّمب محلا ىلع ماق . بيرغ ءىراط ةيرذ نم سيلو « دالبلا لهأ نم
 هرمأ رغضصالا هنبا مكلسو.ةنسو.٠ رمعلا نم هلو يناثلا نرقلا يف تام «غنوه : ناب  ناوه همسا

 -98٠. )اله ىلاوح كلملا ةدسىلع عبرت يذلا نام يش  ناف وأ 6 نام. ناف ميظملا هدئاقل

 هسفن وه لرركي دق « ةكلملا ءانبأ » محلا تسد ىلع هبصن يذلا نام - يق  نافو

 ناك ام « مادقالاو ةعاجشلا » نم ٍقوأ دقو .هناك وف ةمقر يف همسا ءاج يذلا ارام يرش

 «هتياعر تحت ةيذوبلا.ذخا دقف .ابلاع اًماول عفارو اهتمظع ثعابو نان وف ةلود يفاب لعفلاب همم

 عدت ال « لاجلا اذه يف ةحضاو ةحيرص هناك .وف ةميقرف . ناويدلا ةغل ةيقيركسنسلا لعجو

 بّقلو « دارأ ام هل مت ثيح هكّلم ىلا امضيو هل ةرواجملا كلاملا وزغي حار مث . كشلل الجب

 اهب وزغغي حارو ةريبكلا نفسلا نم ةيرحي ةرامع كلذ دعب هل ىنب مث . ريبكلا نان وف كلمي.هسفن

 « هدبع يف نأ نوقراعلا حجريو . وبالملا ةريزج هبش يف اهنم عقو اف امسالو كلاملا نم ًاددغ
 .ةينيصلا ةراضحلا اماجرا يف اورشنبل بونجلا وحن السر, «نيكنوتلا ةعطاقم ماح يات . ىل ذقنأ
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 مكاح ىلا لسراو ؟ 78١ 55ه ماع نيب « وو ءارما لوأل ةيزكلا نام يش  ناف عفد دقو
 هارتعا . اهلع لوصحلا يف ًادج نوبغري نوينيصلا ناك يتلا ةيجاجنزلا تاعونصملا ضعب ةعطاقملا
 ناك يتلا ةلملا غناشت نك  ناف : ربكالا هنبا عياتف < ادهاجم يقوتو هتاوزغ ىدحا يف ضرملا
 ودبي دقو . كلملا ىلع يلوتسي- ناشت ناف وعدملا يث  ناف هقيقش نبا حار انبي هوبا اهرمثاب
 ةعطاقملا يف « هناك وف يف اهيلع رثع' يتلا ةشيقنلا بحاص وه اذه ناشت نوكي نا دج المتحم
 هذه ىلا اهدودح تدتما « نان وف ةكلمم نا ىلا ريشي يذلا رمآلا « غنارت  اهن مساب ةفورعملا
 . رصعلا كلذ يف « ةقطنملا

 - ابك ىعدي لصالا بيرغ رجات نات وف ىلا لصو <« تاونس رشع دتما يذلا هدبع يف
 رابخا ناشت  ناف ىلع صقي حارف . لبق نم ثكم ناك ثيح دنهلا نم ًامداق « يل  غنايس
 زونكلا نم اهبف ام هل يوربو « ةياعرو ةمرح نم اهبف نوناقلل ام مدبخيو « ابلهأ تاداعو دنملا

 نا ءرمال نكسمي ام لك يوخت اهناو « ريفو جاتناو ءاطعو بصخ نم اهتبرت هيلع امو « ةزونكملا
 مدقا ذنم ةكلملا هذهل مارتحالا نكت ضرالا يف ةريبكلا كلاملا ناو « هب لحي وا هبف بغريب
 اهيلا ةلحررلا قرغتست كو « انه نم دنبلل ةفاسملا يه اه : كاذ ذا « ناشت ناف هلأسف . دوبعلا
 تاو « انه نم يل ل... ةفاسم ىلع دنحلا عقت : الئاق يل  غنايس  ايك هباجأف ؟ تقولا نم
 .تاونس عبرا لبق اهيلا لحارلا عجري مل برو < تاونس ثالث ابايإو اباهذ قرغتست اهيلا ةلحرلا
 اهمو ؟ رجالا نم هعمم يذلا دعب هلعف لواحي كلملا حار يذلا انف « ضرالاو ءابسلا بطق يبف
 « هبراقا دحا ةسائرب ةثعب ةديعبلا ةكلمملا هذهل دفوي نأ < 76ه 74٠ نيب < ررق دقف < نكي
 اهركذ درو يتلا الوكات نوكتي دق ) ل ويك وبت أقره نم وو وس رحيأف .وو وس :وه
 اهدعب غلب«يف ةفاسم ربنلا يف راس نا دعيو . جنغلا ربب بصم لصوف ( سوميتطب دنع
 يماقأ يف نوشيعي سانأ كلانهأ « ابجعتم لأسي حارو كلملا هل لهذ يذلا رمالا « ادناروم دالب
 هتكلمم ءاجسرا عيمج يف هب اوفوطي ناو وو ىس مدقبب اوبحري نأب رمأو ! سونايقوالا.فارطا
 هركش ربظي يلو . غنوس  ناشت يدنهلا وه هاياعر دحأب ًايوحصم نان وف ىلا هداعا مث
 هبت - وب هالب نم ةليصا ةنصحا ةعبرا وو وس عم لسرأ «ةدافولا هذه ىلع « ناشت# نافل
 ناك هباغ فو . نان وف ىلا داع « جراخلا يف اهاضق تاؤنس عبرأ دعبو . (رغلا_ودنهلا)
 اذكهو . نيبقسوملا نم ةقرفب اهنم تداع « نيصلا ىلا ةدافو « 76 ماع لسرا دق ناشت  ناف
 . ثلاثلا نرقلا ةلبط رمتسيس ةيساموابدلا تاقالعلا نم ًادبع نشد

 رغصألا نبإلا دي ىلع ًالوتقم يفوت دق « ناشت  ناف نا دجو < هدالب ىلا وو بوس داع امدنع
 ى ناف : مساب اكلم هب يدونف < ناشت  ناف دئاق ديب هرودب لتق يذلا « نام يش نافل

 لوسرلا لبقتسا يذلا وه اي «دنهلا نم ةلسرملاةعبرألا ةنصحألا ملتسا يذلا وهكلملا اذهو .نوبس
 « ليلقب ريخألا اذه عوجر دعبو . هدالب ىلا هتدوع قيرط يف وو وس بحص يذلا يدنهلا
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 م 2١7 يات  غناك نم فلأآتت نبصلا نم ”ةرافس نوبس  ناف ىقلت « 0و١ - ؟ه نيب يأ

 دالبلا رداغ نكي م يذلا دنهلا كلم دفوم نان وف كلم طالب يف ادجو نيذللا « غني  وشتو
 ةينمصلا تايلؤحلا نا الإ 6 نان وف ىلا هقيفرو يات  غناك ةلحر رابخأ تعاض دقو . دعب
 يتلا تامولعملا مظعم « نوفراعلا حجري اي « دوعي اهيلإو « ةلحرلا هذه ركذ ىلع يتأت ةيلاتلا
 « ادينع ةيغاطو « ادبتسم [كاح نويس  ناف ناك . روكذملا رصعلا يف « دالبلا هذه نع ابك
 حابصلا نيب مقي ناكو . ةحارلاو مامجتسالل اهيلإ فلتخي « ةيجلا ةقورألاو تاقدارسلا هل ىنبق
 نم ايادهلا هل تومدقي بعشلا ءانباو بناجألا ناكو . تالباقملل ديعاوم ةثالث موي لك نم رهظلاو
 ءاسنلا نا فمك « ناينبصلا نادفوم لا برغتسا دقو . رويطلاو فحالسلاو ركسلا بصقو زوملا
 «نابت  ناوه دبع ذئم نا ذا « سأرلا ىوس رهظي ال ثيحب شاق ةعطق نسلي ةكلمملا هذه يف
 ىلعامنا « لاقي قحلاو « ةعيدب ةليمج دالبلاف » . مهتاروع نورتسي ال « نيراع لاجرلا يقب
 « ةظحالملا هذه اودبأ نا دعبف . « ! بيرغ رمآل هنا ؛ ةمشحلا ربظمب اوربظي نا ابيف لاجرلا
 . شارقلا نم ابوث يدترب نا ةكلمملا يف لجر لك ىلع بجوأ « ًارما نويس  ناف ردصا

 روصق اهمفو « ةنيصحلا اهراوسأ اهل ندم اهيف.موقت » . مظنتلا نم .بناج ىلع دالبلا تناكو

 , ىئا نم سيل مهبناج ةقرو ,مبقالخا ةثامدب نوفورعم سانلاو < نكس لزانمو حورصو
 مماوم ةثالث !بنولغتسيو ةنس ضرألا نورذبي « ةيعارزلا لا ملل نوماستسي مهنيب ةقرسلل
 ًابهذ مدنع ىبحت بئارضلاو « ةضفلا نم ةدئاملا يناوا مظعم < شقنلاو رفحلا نوديحي . ةيلانتم
 اما « تاظوفحملل رود مهو تافاؤملاو بتكلا نم ريثك دالبلا يف . ًاروطعو ءىإآلو ةضفو
 نيذلا ىطسولا امسآ ناكس يأ ) 2م, ودا دنع ةلمعتسملا فورحلا ًاريثك هبشتف مهتباتك فورح
 زكرللا هيف ماق يذلا دبعلا ابيرقت وه نمزلاف « لاحلاو . ( لصألا ةيدنه افورح نولمعتس
 تناك ةنيدملاف : روطتلاو ومللاب ةذخآ تناك وبأ  كوأ ةنيدم ٍثيح دجو' يذلا يراجتلا

 اهضرعو تارتمولبك ” املوط“ ةطسبنم' لكشلا ةليطتسم ةعقي ىلع موقت ةبحر < دج ةعساز
 ىلا يهتنت ةانق اهطسو يف ًأرام اهقرتخي ناكو . راتكه ؛٠٠ ىلع اهتحاسم ديزتو رقم 6
 رصعلاىوتسم يراضحلا مهروطت يف اوزواجتي ملف دالبلا ءانبا' نم اهئاكس امأ .٠ افرم نم ةبرقم
 مهتباتك تناكو « ةيتيركسنسلا نولمعتسي دنهلا راخت نم لاوج مهنيب موقي « ديدجلا يرجحلا
 اةركذو قبس دقو . دإلسلل سماخلاو.يناثلا نينرقلا نيب دنهلا يلامش يف ةلمعتسملا ةباتكلا هبشن
 نم عوضوملل دوعن نا « (قح ديفملا نمو . ضاقنالا نيب اهيلع اورثع يتلا تادوجوملا ليصفتلاب
 « اثتان ًارفح روفحلا رمحألا يقيقعلا رجحلا نم عنصلا ةينامور تايجاحو ضارغا اهنيب « ديدج
 عرجلاو « قيقعلاو يرخضلا رولبلا نم ةؤلؤل فالآ ةعبس نم رثكاو « يرخصلا روّلبلا نم وأ
 اهلكو < ع رولا نينوطناو ليروا كرام دبع نم ةيبهذلا قاقرلاو نولملا جاجزلاو تشمسجلاو
 نم ةينيص ةآرم ةبقب « درن نا نكمي « تاذلاب دبعلا اذه ىلاو . يناثلا ترقلا تاعونصم نم
 , يذلا يناساسلا نفلا نم يجاجزلا سأرلا اذه كلذك . تافشتكملا هذه نيب اهيلع رثع' زنوربلا

 .ىطسرلا امسك راطقأ نم يأ نايدغصلا ةعطاقم نم هلصأ نوكي دق ٠> )١(



 فرأب ضرتفت نا انل نكمي ساسألا اذه ىلعو . عبارلا نرقلا ىلا هادر نكمي يذلاو هبلا انمملأ
 يات  غناك اهراز يتلا ندملا نيب نم يه «نورق ةثالث نم رثكا اهدوجو ىلع رم يتلا ةئيدملا هذه
 «ةيرجحلاسوؤفلا نومدنختتسيو « ةارع نوريسي نيملصالا دالبلا ناكس رظنم نا ذا « غني .وشتو

 ةراضح نم هملع اونك امو بارغالا راجتلا ءالؤهب هانراق ام اذا ةشهدلاو بخعلا ريثي ناك
 نيلهالا ةنوشخ نم مهتشهد اوربظأ نيذلا رصعلا كلذ يف « نيرفاسملا نم ًاددع نا ريغ . ةعيفر

 ضعب يف ةيلاع ةجردب وا يراضح ىوتسمب « ةبناث ةبج نم نوهوني « فلخت نم هيلع اونك امو
 امحو « مهلزانم يف نولهالا اهلمعتسي يتلا ةيبهذلاو ةيضفلا ةبنآلا نع نوماكتي امدنع « مروطت
 ابطاشنب تفرعةلماع ديدكاذ ذا دالبلا يفماق هنا يفكش ال .شقنلاو رفحلا يف ةرابمنم هب اوربتشا
 ليلد نم هلك كلذ يف امو « ندامملا بصو بلاوقلا عنصي ةصاخ تاودا نم هيلع اورثع ام دعب
 هجوب ددحمن نرا عيطتسن ال اننا عمو : صاصرلاو ريدصقلا ايس الو « نداعملا مبمادختسا ىلع
 غلب دح يأ ىلا انه هوئث نا « كلذ عم « مهملا نم « نداعملا هذهب نوتأي اوناك نبأ نم. طبضلا

 دئاقع ىلا اوريشي نا نونيصلا ةلاحرلا لفغأ ام اذاف . نان وف يف ندأعملا هذه مادختسا مدنع
 ةبنامهاربلاو ةيذوبلإ لوصو ىلع « موضوب لدت <« تفشتكا يتلا تايداعلاو راثآلاق « كاذ ذا موقلا

 نطب نم علطت نا دب ال يتلا ةيرثألا تافاشتكالاو ةمراعلا ةيملعلا ثاحالاف . دالبلا كلت ىلا
 . ددصلا اذهب « ةنيمث تامولعمب دمت نإ اهنأش نم « ضرالا

 كلم :روبس  ناف اهلسرأ تاثعب ةدع نان وف طالب نيينيصلا نيدفوملا ةرايز عيبت

 ةيزج هل عفدي يقبو . 980 ؤ 2985 و < 788 و « 764 ةنس « نيصلا روطاربمأ ىلا“ نان وف
 نومضشي هودفوم ناكو .نارزيخلاو (جاوزالا نم تائم ةدع) لداتصلاو ريكسلا بصق نم فلأتت

 ( 785 ) ايروك ةكلمم نع نولثمم مهنيب 2 ىرخالا ةيبنجالا لودلل ًادفوم نيرشملا وا رمشنلا ىلا
 ىرن ذا « امات وا الماك نان . وف كلم عوضخ نكي ل كلذ عمو . ( ؟م1 ) نايدغصلا ذالبو

 « نست روطاربمالا « ديدجلا نيصلا روطاربما ىلا لسوتلل ًارطضم هسفن نيكنوتلا ةعطاقم ماح
 مود موقي « يب  نل كلم نأل كلذو «ةمطاقملا يف رارمتسابةطبارملا ةيماحلا ددع ضفخي ال يل
 مهقرفو ةديدع مبلئابق » : الئاق هل بتكي وبف . نان وف كلم ةرزاؤمب ؛ هدودح ىلع تايدعتب
 مهداتعاو ةيلبجلا مهدالب ةعيبطل نظنلابو ؛ ضعبلا اهضعب رزأ دشتو نواعنت «ةفلاحتملا ةقيدصلا
 . « اهل ءالولا نوصلخم الو نيصلل نوعضخمي ال مبق « اهيلع

 ثلاثلا :نرقلا رخاوا نيب ٌةعقاولا ةرتفلا هذه يف اضماغ ىقبي نان وف خيراتف « كلذ عمو
 بيرغ كلم « “واب ماع يلاوح « اهيف محلا ءابعأب موقي .'عسبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلاو .

 ىرج يكلم بقل ىلا لمفلاب ريشي مسا وهو « نات . ناشت : مماب نويذيصلا هيلا ريشي « لصالا
 دبعلا اذه يف « دنهلا تناك « لاحلاو . اكشناك ةلالس نيب « اناشوك لئابق دنع هلاعتساو هقالطا
 نوكي نا طق بيرغب سيلف ؛ دالبلا جراش اناشوكلا جارخا مهل مت نا دعب اتيوغلا مح تحت
 « ةمطاقملا هذه يف فاطملا هب رقتساو نان وف ىلا ًارخمي لصو ةيكولملا ةرسألا هذه ءاضعا دحا
 نيبو ابيف رمألا ءايلوأ-نيب « لبق نم.تماق يتلا تاقالعلا ىلا ريشت ةريثك لئالد ىرن ثيح

 فني



 . ةفيلألا ةلّسفلا اهتيب نيصلا روطاربمال ةيزج «مورب ماع عقدي «ريمألا اذه ىرنو . اناشوكلا

 : هيف اج ايروطاربما اممقر ردصأف « نيصلا كلم ينبع يف ةوظح "قلت ل ةيدهلا هذه نا رهاظلاو

 ىلع هترج امل موش ةرظن ةيبنجالا نادلبلا نم ةادهملا تاناومحلا هذه ىلا ةرطابالا نم انفالسأ رظن »

 انلصت م تاناويحلا هذه تناك امل« نآلاو . اومن اوحارف « تايالوو زورش نم دالبلا ناكس

 صخشلا اذهل < ةدمحولا ةراشالا « اذه فو . « تءاج ثيح نم اهتداعا مزاللا نم ناك « دعب

 ةرتف يف « ديدج نم مالظلا هفنتكي نا ثبلي ال نان وف خيراتف , « كلم هنا ىعدي يذلا »

 . سماخلا نرقلا علطمو عبارلا نرقلا رخاوا ىتح دن

 شئاقنلاو « ةينمصلا ةيخيراتلا صوصنلا نه تافطتقملا ضعب ىلا دانلسالاب

 « وبآلملا ةريزج هش تايرفح اهنع تفشك يتلا ةملقلا راثآلاو ةتب :

 تنخأو « ديعب دبع ذنم كانه تماق يتلا كلاملا ضعب انه ركذن نا نكي

 اهعضخأ يتلا نوبس  ناوت وا نيوس نايت ةكلم « كلاملا هذه نم . دنهلا ةراضح باسأب

 ضرع اهتعقر يطغت يتلا ويس اي  غنال ةكلممو 4 نان وف ةرطبسل نام  يث  ناف كلملا

 مايس جيلخ يف يرحبلا لقنلاو ةيراجتلا ةكرحلا محتت تناكف « رحبلا ىلا رحبلا نم ةريزجلا هبش
 ةعقاولا الوكات ةكلممو ؛27:هه#5 يف اهيلا ةراشالا تدرو يتلا اغنلاربمات ةكلمو ؛لافنيلا جيلخو

 يتلا ةثعبلا تعلقأ اهئفرم نمو « هنم بونجلا ىلا اليلق وا « ارك“ خزربل يبرغلا لحاسلا ىلع

 نأب ضرتفي نا خرؤالل قحي ناك اذاو . دنلا ىلا « نان وف كلم « ثلاثلا نرقلا يف « اهدفوأ

 اهل قاب رثأ نم امن «دالبملل يناثلاو لوالا نينرقلا يف راهدزالا نم ًائيش تفرع ةفلتحلا كلاملا هذه

 ىلع ًاءوض يقلتو ليبسلا ريثت ليصافت ىلع روثعلا ًادج بعصلا نمو « قيحسلا دبعلا اذبل دوعي

 . ةبقحلا هذبل يلاتلا دبعلا لبق « ةراضحلا هذه خيرات

 ةكلمم تماق كلذك « نان وف ةكلم ضاقنأ ىلع موقتس «ريمخ» ةكلم نا اكو

 لحاسلا ىلع تماق ةلقتسم ةكلممل ةاون لوا «يب  نل ةكلمم ضاقنا ىلع ابماشت يي

 ذنمو « ةينيمملا خيراوتلا بسح « حسسال 147 ةنئس ىتحف . ةينيصلا دنبلا ةريزج هبشل قرشلا

 ةعطاقم تناك . دالبلا هذه ىلع مهترطيس نوبنيصلا طسب « دالبلا لبق لوالا نرقلا رخاوا

 بونكلا وحن دتٌم ةرطيسلا نم ائيش سرامت « مويغلا رمو»» ماتنالا فراشم نيب ةعقارلا نان  يج

 مهماسحا يطغت « ةافحب « ةارع « ةرطفلا ىلع نوشيعي «يسينودنا لصا نم ماوقا نطقي ثيح

 .صنقو ديص نم هيلع نوعقي اه نوتاتقيو «ةعارزلا روما نم ائيشنوفرعي ال« مثّولا نم لأكشأ

 تملط اهنم يتلا ةيبوكيرألاو ةبيتوكوكلا نوطب ًاعيمج اهربشا « ًاذاخفأو انوطب نوبلأتيو

 «رخأتو فلخت نمماوقالا هذه هيلع تناك ام مغرلابو . دالبلا ثكح يتلا ىلوالا ةيكلملا رسسالا

 تناك ذا اهايماحو ةينصلإ لقاعملاب اهتقحلا يتلا رارضالابو اهتببس يتلا لقالقلاب تربتشا دقف

 ٍبناج نم لعف ةدر ةيال اباسح بسحت ال فْستحلاو فيحلا اهب لزنتو اهتم ةزغ نيح ىلع اهمجاهت
 ييدأست لمغ لك نونمأي كلذبو ةفتلملا تاباغلا ىلا للستلل نوعراسي اهنلاجر ناك ذا « نيننمصلا.

 ىبالما ةريرج ةيش

 ةديدعلا افردو

 فلو



 رداصملا يف « نوفترْمي' نيبلضالا دالبلا ناكس نم قيرف موقي « دالبسأل 189 ماع لنمو . ممدض
 .اهكاح نولتقيو اهلقاعمو اهنوصح نوقرحيو نان - يج ةعطاقم ةمجاهمب وب يك مساب «ةينيصلا
 ةيروطاربمالا فارطا دنع ةعقاولا ةيذيصلا تابماحلا ةرركتملا تامجبلا هذه تفعضا دقو
 نوديزب“ اوناك اذا ام لوح < سادسأب اسامخا نوبرضي نيينيصلا نم رمالا ولوا حارف « ةينيصلا
 يف ردي لو ٠ محل واحي اك « ابتمججاهم يف مهنأشو نيينطولا اوكرتي نا وا « كانه مهتيهاح نم
 نع عافدلل «مهلاوماو مهتدتعاو مهلاجرب اوخسي نا مهتسايس يف لخدي ملو « نيينيصلا باسح يف
 «نمألا بتتسي امدنع» . مهيضاغت نك ءاقل لشفلاو ةبينلاب اوملقف . ةيّحص ريغو ةرطخ ةقطنم
 يتلاب مهنيب ايف مهرما اوربدتي نا ةرباربلا ءالؤه ىلا زعونس « ةيروطاربمالا يراشتسم دحا لاق

 .روكت قتلا ةراسخلا ضوعت ةيريرحلا ةجسنالا نم ةينكو بهذ انل نومدقي ثيحب « نسحا يه
 لئاسو ىلع ةيسامولبدلا لئاسولا نيلضفم فقوملا اذه ذاختا نوينيصلا رثآ دقو . ءانب تقحل
 ةلود طوقسل ةئطوم « دالبلا يف ترجش يتلا تايارطضالا رداوب نولغتسي اوحارو « فنملا

 < نايل ب ويك مماب ةينيصلا رداصملا هركذت « نييلصالا دالبلا ناكس نم فظوم ةدايقب « «ناهد
 ةرادا ىلوت « ةينمصلا زكارملا ةمجاهب تذخا يتلا ةينطولالئابقلا هب تفرع يذلا هسفن ممالا وهو
 لتحاو « م احلا بئان لتقو « نان - يج ىلع ضقناف « 147 ماع « اهترارش تقلطنا يتلا ةروثلا
 « نل - غنابس ةيالو ةرضاح ىلا هتكلمم يسرك لقنو « اكلم هسفنب ىدان مث . اهتمرب ةيالولا
 . نايت اوت مساب مو.لا ةفورعملا

 .:روحجرب اك قفتت « يناثلا نرقلل ةقفاوملا ةبقحلا هذه نا « انه ظحالن نا ناكمب ةيمهالا نم
 نود يف هيلع رثع يذلاو«انشيرك» ةقطنم يف يزنودإلا اذوب لائق عدص اهيف مت يتلا ةبقحلا عم
 « اذه اذوب لاثق نوكي نا « ادج لمتحلاو لوقعملا نم لب ال « طق عنمي ام سيلو . منو - ويد
 اهيرستو ةيذوبلا لغلغت ىلع مطاق ليلد كلذ يفف * تقولا اذه لثم يف - يب - نل ىلا لصو
 تاوقلا هبف تناك يذلا تاذلاب دبعلا اذه يف « ةيذيصلا دنهلا ةريزجلا هبش نم يقرسلا لحاسلا ىلا

 ةلودلا مايق مدخي « 7٠٠١ ماع « نابلا ةرسا طوقس ءاج . ةينمصلا تاوقلا ةمجاهمب ةذختآ ةينطولا
 هنكت يذلا ءالولاف . تاذلاب دهعلا اذه يف دوجولل تزرب يتلا يِب  نل « مساب ةفورعملا ةديدجلا
 اببف رمالا بتتسي داك ام ةديدجلا ةكلمملا نا ثيحب بناجلا يعرم يقب « ايمسإ ناك اهم نيصلل
 هذه للحت مف . نيكتوتلا يف ينيصلا ماحلل ةيسامولبد تائعب لسرت 78و 7١ ماع تحار ىتح
 . اهيلع قانخلا ديدشتو ةيئمصلا تاكلتمملا ةمجابم « يب - نل ةعباتم نم « كلذ عم « تاثعبلا

 دعب اههملاعم تكدو « نيتنيدم تلتحاو هيوه ةعطاقم ةينطولا تاوقلا تمجاه"5 +76٠ ةنس فو

 ةرامع هجو يف دمصت نا تعاطتسا دقو « تاينتقملا نم اهيف ام عسمج تبلسو اهبهنب تماق نا

 يلاوحو .ءافكنإلاو عجارتلا ىلع اهمنرأو ةينيصلا تايماحلل تازيزعت لمحت تءاج ةينيص ةيرحي
 ىلع هتابجه فنأتسي « هتنبا نم نابل ويك كلملا ديفح « غنويه  ناف كلملا ماق « ؟١٠0 ماع
 روكي دق يذلا  نويس  ناف وعدملا نان وف كلم عم افلح دقع نا دعب ةينيصلا تاوقلا
 مكاح ىفتقا دقو . ناف : ةكرتشملا ةينكلا نم لدتسي اك « بسن ةرصآ « رخآلا كلملا نيبو هنيب

 فلل



 ىلع ةمجاهمللا تاوقلا لمح امدعب عاطتسا « دومصلاو ريرملا داهجلا نم تاونس رسشع نيكتوتلا

 تاوق ائيأر ىتح « ؟م٠ ةنس لطت مل اذكهو : اهتلتحا تناك يتلا تاعطاقملا ءالخاو صوكتنلا
 هتفيلجو نوبه  ناف نبا عنمت دقو . اهدالب لخاد ىلا اهءاقعأ ىلع دوعت نان  وفو يب - نا

 لضفلا ىزعي هيلاو ؟ ةنس نيسمخ ماد ليوط كلم « يب  ناف مساب فورعملا وهو « شرعلا ىلع

 برضن نا انيأر ام اذا « 846 ماع «نيصلا كلم طالب يف هدالب لينمتل ةيمسر ةدافو لوا لاسراب

 داس دقو . نيكنوتلا ةعطاقم ىلا « 08م. م٠٠ نيب تلسرأ تناك يتلا تاثعبلا نع حفص
 دازو  برحلا نوتف ىلع هبيردت نسحاو « هشيج ددع نم داز نا دعب « هدبع يف « دالبلا مالسلا

 لبق نم « ًاريبك انوع دالبلل هكحو هترادا يف دجو دقو . دالبلا يف ىربكلا ندملا نيصحت يف

 < مهضعب هيف ىري ذأ < هبسنو هبسحو « هلصفو هلصأ لوح كشلا موقي نو : مماي فرعي صخش
 هيف مهضعب ىري اك « ريغص وهو قرلاو ةساختنلا قاوسأ يف عيب  وبشت  غناي ةعطاقم نم اينيص
 معز ةمدخ يف « رمالا ءىداب يف 4 لمع دقف . نيدنمصلا قالخأب قتلخت دالبلا ءانبأ نم الجر

 يذلا رودلا «ةبمجع ةروصب رادقالا هل تفشك ثبح « نان  يج تاعطاقم ىدحا يف شحوتم

 يف لمحو يب .نل ةكلمم يف راجتلا دحأب راجتسا « هدس ةمدخ نم بره نأ دعبو . هل هتدعأ

 ١١ ماع دعب ءاريخا فاطملا هب رقتساو .نيصلا ىلا تالحر ةدعب ماق ليبسلا اذه يفو « هتمدخ
 تامولعملا نم ديفي نا فرع يذلا مهكلم ةمدخ يف لخد نا ثبلي مو « يب  نل يف « ليلقب

 هعلطأ اهف هعاطأف ؛ ةليوطلا هتالحرو هرافسأ لالخ « لجرلا اذه تمت يتلا ةعساولا تازابتخالاو

 « ةدمعالا ىلع ةمئاقلا ءابيألا عم « ينيصلا زارطلا ىلع روصقلا دبيشت ةيفيك ىلع « ءايشأ نم هيلع
 تابكرملا عنص ةيفيكو « اهلوح قدانخلاو عالقلا ءانبو « ندملاا لوح تانيصحتلا ةماقأ ةقيرطو
 تالآ عنص ىلع عاتنصلاو لامعلا نم ددع بيردت ىلوت كلذك ؛ اهعاونأ ىلع ةحلسالاو ةبيرحلا

 نم يتوأ امبو لقعلا ناحجر نم هل مت امب « نكت اذكهو . اهفالتخا ىلع ىقيسوملاو برطلا

 فنرا < ةفصلا هذهب « فرعو « هشيم ماع أدئاق هنيعف « كلملا دنع ةوظح لاني نأ تاءافكلا

 نم نك اذكهو « هدالوأ دض كللملا ردص رغوي حار مث . شيجلا طابض عيمج ءالو بسكي

 هدئاق سد«نسلا يف نعطو كلملا خاش املو . ةثارولا قش مهنامرح نم يلاتلابو طالبلا نع مهداعبا

 . نو  ناف كلملا مساب مسج ماع « شرعلا ىلتعا مث « هتثرول مسلا

 مدختساو « هديس دبع يف تاحالصا نم هب رشاب ناك ام زاجنإ يف ذا « رمألا هل مت امدنعو

 نا امو . يلخادلا اهلالقتسا ىلع ظفاحت نا تعاطتسا يتلا ةلقتسملا كلاملا ىلع ءاضقلل يوقلا هشيج

 مفت « نست روطاربمالا ىلا ةيده « م٠4 ماع لسرأ ىتح « دالبلا ىلع ةمانلا ةرطبسلا هل تق

 ةفاقثلا يب  نل سابتقا ةجرد ىلع لدي يذلا رمالا « يدنه طخم ةبوتكحم ةلاسر عما ةفيلأ ةليق

 نا نيصلا نم بلط ذا « نيعم فده يتدقحتل « هذه ةسامولبدلا ةتدافو نم ىمر دقو . ةيدنهلا

 ءاليتسالا هل نيزت هسفن تناك ذا «مامنالا باوبأ ىلا يأ ؛ نس  غناوه لابج ىلا اهدودح عج رتث

 «راظتنالا لوط نم هربص غرفو نيصلا روطاربماباوج رخأت الو .ةبصخلا نان  يج يضارأ ىلع

 ؛ابكالتما يف بغر يتلا تاعطاقملاو يضارالا ىلع ىلوتساو هل تجئس ةصرف لوا نو  ناف متتغا

7.6 



 تافسعتلا عاونأو ملاظملا نم ًاريثك نوملأتي نان  يج ناكس ناك دقو ؛ م40 ةنس كلذ هل مت دقو

 نيلهالا نوقهريف قافآلا ذاذش نم « بلاغلا ىلع مو « مهب اهنولزني توينيصلا نوفظوملا ناك يبلا

 ضاقتنالاو ةروثلا ىلع دالبلا ناكس لمح ام ًاريثك يذلا رمالا « داديتسالاو روجلا لامعأ فوتصب

 بئارض « "49 ماع « ناكسلا ىلع ضرفي ةعطاقملا ىاح حار نا قفتا دقو: . ينيصلا محلا ىلع

 فرو  ناف ررق كاذ ذاو . ةقسافلا هلومل باسس نودب عفدنا ؟ « مبلهاوك تلقثأ ةديدج

 دض هتضافتناو بعشلا ناجمه نم « دح ىمقأ ىلا ديفتسي ناو تاذلاب فرظلا اذه لالغتسا
 اهلقاعم كدو اهندم ببنو «هثقب رمأو « ماحلا ىلع ضبقلا ىقلأو «ةعطاقملا مجابف «ينيصلا ماحلا

 هذم ىلع نيصلا تدر دقو . هتكلممل ةعطاقملا مف اهنم « مسلل هطورسش عضو مث . اهبوصحو

 و . اهتاذ ةنسلا يف اهتئشو ةوقب اهمجاه نو  ناف نا الإ ةسيدأت ةيركسع ةلمح لاسرإب لاعالا

 .ةيشيصلا ةيماحلا نيب ةلئاه ةرزجمب ماقو « ةرواجلا ةيالولا «هتوق نم قثاو وهو مجاه <"( ةنس

 يف بصأ هنا الإ . ةديدجلا هدودح نم لامثلا ىلا « ةديدج ةيركسع ةلمح زّبج <« مو ةنس يفو
 . وف  ناف هئبا كلملا ىلع هفلشيو تاهف ةلتاق ةيرضب ةكرعملا

 ابجبن يتلا ةسايسلا ىلع ريسيو هوبأ همسر يذلا طخلا يف ريسلا عباتي ديدجلا كلملا حارو
 ةيركسعلا ةلملا فنأتسا ىتح شرعلا يلتعي داك امو . لامشلا ىلا هتكلمم قاطن عبسوت يف هفالسأ

 مغرأ اذكهو « موو و مه١ ماع « اعابت لشفلاب بيصأ هنا الإ . هفتح اهيف هوبأ يقل يتلا
 ىعرب نا « ًادعاصف نيحلا كلذ ذنم رطضاو . نو  ناف اهب ماق يتلا تاحوتفلا مظعم نع يلختلل

 لسرأ اك « هيلع ةبترتملا ةيزجلا « ماظتنإب هل لسريو « نيصلا روطاربماب هطبرت يتلا ءالولا ةمرح
 ماع تامو « ماب ماع يف يأ « نيئس سمخم كلذ دعب ةيناثلاو مال” ماع ىلوالا : نيتدافو هيلا

 بصنلا بحاص « لوالا نامزافارداهب كلملا « هسفن وف ناف يف ىرن نا نكمي دقو . م٠

 نوكُي دقف « ضارتفالا مص ناف . نوس يم ةعطاقم يف دنسش 2 دّيْش دبعم لوا سيسأتل يراكذتلا 1

 ذنم «'ةيدنهلا ةراضحلا بابسأب « دالبلا يف ةمكاحلا تاقبطلا دغر عطاقلا ناهربلا انل مت
 يتلا رثآلا مأ نم قحب دعت' يتلا ةشيقنلا هذبف . 0 ناهاربلا ةطلس لغلغتو < تاذلاب دبعلا اذه
 «اموأ هتجوز ىلعو « ارافسهام افيس هلإلا ىلع ىنثتو اءلاع دمشت ةينبصلا ةيدنهلا ضرالا ابتعلطأ

 يتلا ةرئادلا ديدحتب ذخأت مث . رانلاو ءاضفلاو ميرلاو « ضرألا ىلعو « وئشيفو امهارب ىلعو

 هذه سسؤم مساب همسا انركذي يذلا ارافسرداهب افمس هلإلا مساب ةُئاد ةيفقو ساسأ نوكت

 ةددحملا ةرئادلا هذه يف . ريخ دالب يف وا اماشت ةعطاقم يف ءاوس اهب لمعي ةداعل اقفو « ةمفثولا

 «ضرالا ةلغ نم امسق « هلإلل اوم"دقي نا مهيلع بترتيو . «ناكسلا نم اهيلع نمو ضرالا فقوت“»
 اهبحاص ىفعُني « هلإلل ةماسملا ةصحلا هذه لباقمو .دالبلادبس هب ظفتحي «ادج ليثض مسق ءانثتساب
 ءاشنا بولسأ نا عمو « طالبلاو كلملا ةامح نيمأتل هنم دب ال ناك ام الإ هيلع بترتملا لمعلا نم
 ًاثيش « كلذ مم زربت يبف «ةقلق ةبرطضم اهيف بارعالا دعاوقو «ةكاكرلاب فصتي ةميقرلا هذه

 ةيتيركسنسلا لمعتسيو « ايدنه امسا « عبارلا نرقلا رخاوا ذنم « لمح كلملا نا وهو « اماه

 اذه ىلع اهقلعي يتلا ةمهألا ىلا ريشيو . همسا لمحبف لكنمحلا هلاب هبشتيو « ةسدقم ةمسر ةغلك

 ىف



 هلإلا نوكي نا ًادج لمتحلا نمو . يمسر لافتحاب اهبرجي ةيفقو هصيصختب باسنئالا
 ايدوسك يمطاقم يف ىربك ةيمهأب هتدابع تمم يذلا افيس ىلا زمربو «املحم الِإ ارافسرداهب

 .ابمشو

 ىلع اديدج ًاءوض يقلت يب - نل تاداعأ لوح ةيئيصلا رداضملا نم اهعمجن يتلا تامواعملاف
 هسأر قوف « لوبطلاو فادصالا ةلمح همدقتي « ليفلا بكار جرخي « كلملاف . دبعلا اذه ثداوح
 راهزأب ةالحم ةابطتسم ةمع رمتعي وهو , قراببلاو مالعالاب نوحولي مادخ هب طيحيو « ةلظم

 لكي همسج فلي ».هتافو نم عياسلا موبلا يف متت هنفد مساره . ريرحلا نم ةبارش اهل « بهذلا

 ىلع قرحي مث « نيصقارلا صقرو لوبطلا عرق ىلع « رهنلا وا رحبلا ءىطاش ىلا لقنيو « ءانتعا
 .«رحبلا يف حرطتو بهذلا نمءاعو يف عضوتو ماظعلا ممحتو .نورضاحلا اهعمجي بطحلا نم ةموك

 عيمللا هيف سبلي يذلا ثقولا يفف . ةفلتخم لاكشأب ربظي يقبطلإ وا يعاتجالا لسلستلاو
 ىرن « مهناذآ يف اطارقأو « مهماسجا لوح اهنوفلي شإمقلا نم ةعطق نع ةرابع وه « ايئادب ايز
 كلذك . ةافح نوثمي سانلا نم ةماعلا ائيب « ابلجرأ يف ةيذحا عضت ةزيمتملا وا ةزاتمملا ةقبطلا
 يلاتلا مويلا يف نونفدد بعشلا نم ةماعلا نا نيح يف « مهتافو دعب مايا ةثالث ماقت نيفظوملا متآم

 ىرث « رهنلا بصم يف حرطتو ةضفلا نم ءاعو يف عضوت موقلا رابك تافر ائيبو : مهتافول

 , رحبلا هامم يف حرطيو راخفلا نم ءاعوب عنقي ءيشب هريغ نع زيمتي مل يذلا بعشلا داوس

 سيلو جاوزلا بلطب نابشلا نم نمدقتي تانبلاف. . داصحلا رهش نابأ جاوزلا تالفح دقعت

 قوف نهروعش ءاسنلا رفضيو . ضعبلا مهضعب نم اوجوزتي نا ىبرقلا يوذ ىلع طق روظحم
 متأللا لالخ « نيجوزلا بزاقأ صقي « دادحلا ىلع ”ةمالعو . مودق وا ةقرطم لكشب سأرلا

 ومنت نهروعش نعدي نهجاوزأ دقفل نيزعتي نا ندري ال يتاوللا لمارالا ءاسنلا ضعيو . مهروعش
 . نبمايا رخآ ىلا نيفاتكأ ىلع هنلسربو

 ةوسقب ةاورلاو نوخرؤملا هاون ام ًاريثك.نيذلا نيبلصالا دالبلا ناكسل يجراخلا ربظملا اما
 ال « ةاسق برح لاجر مهد : يلإ 5 ةريليسلا ال فيو دقق ( بوحأ دي جا رمانمو يتئابط

 رعشلاو مقتسم زراب مدنع فنالاو « اهرجاحم يف ةقراغ مهنوبع . مهبواق ىلا يبس ةمحرلا فرعت

 « حطسم فقس اهولعيو صجلاب اهاطيح تنلط" يوشملا نللا نم اتوب نونكسي « دعج «دوسأ

 ةريصقلا فوبسلاو سوقلا مهحالس . فرعلا نع ضعبلا ْدِس ناو « لامشلا ىلا امود هجتت اهباوبأ

 ةبسخلا يذ دوعلاو ةراثبقلا اهنيب برطلل ةدع مهدنعو ,. نارزيخلا نم اهنوذختي لابنلاو حومرلاو
 . يانلاو راتوالا

 دعب يب  نل دالب ةمظع خسرتف . جافوو وون انا متم اذه حاوي ةيلاتلا ةبقحلا يفو

 دالب ناكسو نيمئيصلا دض ةساق كراعم ضوخت نا دعب « دطوتتو ايم * مساب فرعت تراص نا

 . تلمتكاو تم دالملا هذه دانهتسإ ةيلمع رامشعا نكمي « طقف كاذ ذاو . ماتنألا

 فدي



 عممازز) لسعف)

 ةيمسدصلا ةليحمللا

 . اهيف عسوتلاو قباسلا داجلا يف ناهلا نيص نع اهانمسر يتلا ةحوللا ىلا ةدوعلا دصقن انسل
 .نأش تاذ تسيل نيقحاللا ناهلا نيصو نيقباسلا نامل نيص نيب اهملا ةراشالا نكمي ىتلا تالدبتلاف
 رخاوا ىتح لوالا نرقلا يف ةينيصلا ةفاقثلا رهاظم ضعب ضارعتسا انه لضفالا نم ىرن كلذلو
 . دبعلا اذه يف اقح اهزيمب امو درفت نم:هيلع يوطنت دق ام ىلع مالكلا ديدشتو عسارلا نرقلا
 تفصوو يمابسلا اهروطتتزربأ دق 0١لوالا دجلا يف احل تسرك يتلا كلتو ةقباسلا تاحفصلاف
 ومن ىلع ةصاخ ةيمهأ قلعن'نا « ةلماك ةحوللا يتأت ىتح « نآلا ردجيو . اهراطاو ةيمويلا اهتايح
 ةيمويلا ةابحلا هذه اقيمع ىنعم يطعي ام لك ىلع « ةزجوم ةماكب « يأ «مولعلاو تانايدلاو رككفلا
 . صوصنلاو رثآلا لع لضفب ةداعتسملا

 طبتري قاطن « ىلوالا ةجردلا يف : يغاملا ةامح يف هذه انتلوجل تاقاطن ةثالث انماما حتفنت
 هتازيممو دبعلا اذه ةليط يعاتجالا عضولا وه « يخيراتلا روطتلاو ةيسايسلا ةايحلاب اقيثو اطابترا
 نبم ريبك بناج ىلع ثدح عباط لمحي يذلا تانايدلا قاطن ةيناثلا ةجردلا يفو . هتام زأو
 لمف دودرو « ةيواطلا فقوم' لضفب لوخندلا اذه ريضحتو * نيصلا ىلا ةيذوبلا لوخد : ةيمهألا
 ثيح يماعلاو ينقتلا قاطنلا يف رظنلا ناعما اريخا انيلعو . ديدجلا لجادلا ماها ةريخالا هذه
 . ةريطخلا تافاشتكالا ضعب تربظ ثيحو اماه ًازكرم مجنتلا لثحا

 : ةلماكلا اهتقيقح ىلع تسلا تالالسلاو ناهلا هع يف ةينيصلا ةراضحلا كاذنبح زربتس
 نم اهنانكمي ءاكذو ةيومح نم ديفت « نيوكتلا روط يف لازت ال « فارطالا ةمساش دالب ةراضح
 لجتت عومجكك اهبف رصبتن نيحو .ىمظعلا ماعلا تاراضح. ىدحا اهنم لعجتس ةفاقث ةورث دادعأ
 اعضاخ : ةلئاعلا ىلا زكترملا « اهعمتجم ودبي . ضنا ةبلكلا اهتدحوبو < يلكلا اهديقعتب انماما
 دوبع كلذ عم رباخو «يقيقح ملسب اعتمثمو « أطاشنو ةايح احفاطو « دومج ريغ ىلع لسلستلا
 ىلا ًادنتسمو «رايعتسالاو ةراحتلاهتاحوتفب ًاعسومو ةرمافملاو خذبلاب ًاعلومو تاروثو تابارطضا
 .ةقيمعلا هتيعقاو اريخا [دطومو هلفاجمب نورفاسملا هئبني يذلا ملاعلا ىلا .بفرعتلإ يرطفلا هفغش
 . ةفارخلاز ريطاسالاب هذخا نم مغرلا ىلع

 )١( تاديوع تاروشنم  ةميدقلا ناويلاو قرشلا .
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 يعانجالا عضولا .- ١

 طاقن يف رظنلا قيمعت بجوتست ناهلا دبع يف ينيصلا عمتجمال ةلماشلا ةحوللا هذه نأ

 نيتيروطاربمالا نيتمحاعلا ىوس ىربك ىردم نم نيصلا يف كاذنيح سيل . ةةدع
 نوصح ىوس ندملا تسيلو :ةقباسلا ىمظعلا ةبعاطقالا تارامالل ثالثلا مصاوعلا وا نيتمصاعلاو

 ميلمع نويودملا نويعانصلا سرامي . راجتلا ضعيو ةيركسعلا ةساحلاو نوفظوملا اهنف شعب ةريغص

 ناكسلا يقاب شيعي . ًاعفترم نكي مل مددع نا يلاتلاب جتنتسيو 4 ىرقلاو ندملا يف قيض قاطن ىلع

 « عمتجلا يف ملا رطشلا « نيحالفلا مم « مهرابكو مهراغص « نوكالملا فلأ كلذل : فايرآلا يف

 دالبلا نرأل ةيندتم تلاز ام نوسلا ةفاثك نا ريغ . نييندم ال نيئفير ناكسلا داوس ناك كلذلو
 : دج ةعساو

 :نيذلا ةرطابالا ءانبأ يأ « «كولملا» مهب ينعأ « نيكالمللا رابك عبرتي يعاتجالا متلسلا ىلعأ يف
 ةعاطقاب مهيلع معنأ نيذلا نومدقملاو«نهتاكلتمم نومّقلا ريدي يتلا تاريمالاو «ةعبات ةراما اوملست

 نيحداكلا نيحالفلا ةقيط مهدعب ٍقأتو .نيفظوملا مظعمو « ءايرثالا دارفالاو < يفرشلا مهبقل ببسي

 نوصصخي نيذلا ديبملا ىرن سلا لفسأ يفو .ًاثيش نوكلمي ال دقو يضارالا نم ليلقلانوكلمي نيذلا
 ديبعلا ءالؤه نوككي ام ابلاغو . مومعلا ىلع ضرالا نوثرحي الو « ةقاشلا لامعألاو ةيلزنملا ةمدخلل

 يف مهنم فالآ ةبع مدختسيف : ةلودلا باسل مهتيرثكأب نولغتشيو ماعلا قا يمرجم نم

 . يروطاربمالا رصقلاو تارادالا يف مهريغ مدخم انيب « حلملاو ديدحلا راثتسال ةيموقلا ميراشملا
 ىذغتتو . ءايرثألا راجتلا دنع نومدختتسمو فارشالا تالئاعلا مادخ مظعألا مداوس نكلو

 نوعاتبي“ وا دالوالا قرسي ام ابلاغف : نيموكححلا نيب مهعمج ريغ ىرخأ لئاسوب ءاقرالا قوس

 تاعاجلا نم مهتاوزغ ىرسأ ةرباربلا عيبيو « ةأجافم وا ةونع نابتفلا فطتخيو « مهيدلاو نم

 وا مهودلاو مهعبي ملام « نوناقلا رظن يف ًرارحا اوناك « ودبي اك « ءاقزالا ءانبأ نكلو . ةينيصلا

 . اهيف اوثإك يتلا قرلا ةلاح يف مموقبي
 نم تارشع ةكدع اهضعب ىدل ناك دقف : تاقفنلا ةريثك وهز ةامح ةيرثلا تالئاعلا تشاع

 نييقيسوملاو ديبعلا نم « ًانايحا فولأ وا « تائم ةدعو « مارحالا يف تاعومجملا يرارسلا

 باوبالاو ةرّجشملا تاكالا مزاتست ةبحرتارقم يف تماقأو ؛دابجلاو بالكلاو نيلثمملاو نينغملاو

 . تاقرطلاو عراوشلاو فرشلاو طيطاسنلاو ةمخضلا

 رابكف . قباسلادبعلا نع نا انيصهتثرو «ايفير نوكيداكي يذلا مظنتلا اذه نا

 نيذلا كلوا : ناتف مو . مهسفتأب ةعارزلا نوطاعتي ال موطسوتمو نيكالملا

 نروكلتمي نيذلا كتلواو ؛ « نايت  غنم.» كاذ ذا مبكالمأ ىلع قلطيو طقف ضرالا نوكلتع
 كالتما اما . ضرالا ناكس ىلع اممر كلذ ىلا ةفاضالاب نوفوتسيو « يب » مماب فرعت اضرأ

 , عايتبا وا عسبل عضخي الف « يفرش ابقل حني يروطازبما موسرم هرقي يذلا « « يب » ضرالا

 فلما



 ىوس مث نم انيدل سيلو « دج ليلق نيمدقملا دع نأل نامل دبع يف ةليلق « يب د لا يغارالاو

 ةبيرضلا - بئارضلا لوصحم مستي « يب » لا ديس نا وه هدقتعن ام لجو ؛ ابنع ةردان تامولعم

 هيلع بجوتي اديس «آلثم فرعن نحنف . ناكسلا ىلع امسر عفديو - ةيصخشلا ةبيرشلاو ةيراقعلا

 حبرلا روصتف . عفايلا نع ةعطق ١٠١ يفوتسن هنا لاح يف 4 صخش فلأ نع ةيدقن ةعطق 0+

 . هقتحي يذلا يفاصلا

 رارقي الو ؟ بعشلا ةماعو ءالبنلا « عبمجلا لوانتم يفف « نابت  غنم.» < صاخلا كلملا اما

 « يعارزلا راثتسالا يف ةروصح ةيعيبطلا ةورثلا دراوم نا ابو . ةصخشلا ةورثلا ىوس هتحاسم

 « ةعانصلاو ةراجتلا ةلقرع نودمعتي نوفقثملاو ةرادالا تناك املو : نوريثك نويراقعلا نوكالملاف

 نيفظوملا نوكالملا ءالؤه مضي الو . ةيفيرلا ةلئاعلل شيعلا لبس رفوي ام اهدحو ضرالا تناك

 . ًاضيا ىربكلا تالئاعلا ةفاك لب ؛ بسحف بعشلا ةماعو

 اما . ضيا ةعفترم ريغ راعسالا نا ودبيو . دبق يأل كالمالا هذه عايتباز عبب عضخم ال

 تاوطخلاب ضرالا تاسائقو لماكلا خيراتلا اهيف د”دحي [دج ةحيرصو لجالا ةريصقف دوقعلا

 ةحاسملا سايق ةدحوو .اههباعتأ ءاقل اهنم لكل ةصصصخلا ةمسقلاو نيدهاشلا مساو يلامجالا. رعسلاو

 يلاوح يأ ًاضرغ ةدحاو ةوطخو ًالوط ةوطخ ؟؛٠ غلبت ةيوط ةديرط يهو : « ويم »لا يه

 « هتعارز ةلئاعلا عيطتست ام يه ةحاسملا هذهو . ًابيرقت تارآ ةسخ وا < م 1و0 ا« م" 4

 يأ( 66 ) « يث » ٠٠١ لا - مالثا ةثالث هبف حئفت يذلا - « ويم » لا لوصح زواجتيالو

 . ًابيرقت رتيلوتكه
 نيعرازم ىلا «ةنيدملا ةرداغم نم مهتفيظو مهعنمت نيذلا نيفظوملا كالمأ اوس ال «كالمالا رجؤت

 ابعرزيف نييداعلا دارفالا كالما اما , كالملا عم ةفصانم تاعورزملا لوصحم نومساقتي ءاكرش وا

 'ينلا ةيعاشملا يضارالا ةئف كلانهو . مهتامدخ روجأ مهل عفدت نيذلا نوبعارزلا لابعلاو ديبعلا
 نورجاهملا نوحالفلا اه"وحي قتلا ةرئابلا يضارالاو « نيحالفلا ىلا ًاتقؤم اهتعارز رما ةيرقلا لكت

 .  ١ ةلودلا باسحل اهنورمثتسيو ةعاززلل ةلاص ضرا ىلا
 الو ؛ مبيعرازم تاوانأ مهل اهنمؤت ةعسلا ضعب ىلع ةامح موطسوتمو نيكالملا رابك شيعي

 تودعي « مهلامعأ نوبني امدنع , ريخستلا لامعا مهلئانتت الو بئارضلا ضعب نوفظوملا مفدي
 مهقفارب يلئاع وجيف يناغالا نوكنغي مث «ذببنلا نوبرشيو نواكأيف ناضلا محل اهماوق ةذيذل ةبجو

 صقرلاب ةرهسلا نوبنيو مهديبع
 .ةقاشلا ضرالا لامعأب موقيو ةيمسرلا ريخستلا لامعأل مضخي هنأل «كلذ ريغف حالفلا ةامح امإ
 ليصاحلا نونزخيو « فيرا يف نودصحيو «فيصلا يف شئاشحلا نوعلقيو «عيبرلا يف نوحلفي د
 .تاطلسلا نومدخيو «ةئفدتلا بشخلا نوعطقيو «ةرغخسلا لامعأب نوموقيو «فيرخلا يفيرهلا يف

 فيرخلا يفو 2« سمشلاو رحلا نم فيصلا يفو ؛ نابغلاو حيرلا نم ةاجنلا نوعيطتسي ال عيبرلا يف
 مويب ةعبرالا لوصفلا ةليط نوعتمتي ال ؛ ديلجلاو دربلا ئم ءاتشلا ينو ؛ رطملاو سقطلا بلقت نم

 فرغ



 ؛ نيدئاعلا نولبقتسيو نيرفاسملا نوعسشت مهناف : ةصاخلا محلامعأ نع كيهان . دطحاو ةحار

 ينعتلا اذه دعب « مهيلعو . دالوالا نوبربو ماتيالا نوذغي « ىضرملا نودوعيو ىتوملاب نوزعي

 بئارضلا عفدو بلطلاب ةحلملا ةموكحلا رماواو فافجلاو ناضيفلا ثراوك اولمحتي نا ؛ءاقشلاو

 ًائيش نوكلتمي نيذلا رطضي كاذئمح . ءاسمو حابص نيب ةضقانتملا رماوالاو اهديعاوم ريغ يف

 دقو ؛ نيفعض فعضلا ةداعاب دبعتلاو ضارقتسالا ىلا ًائيش نوكلتمي ال نيذلاو نُم فصنب هعمب ىلا

 هباتك يف «وست وواشت») «مهنويد اوعفدي ىتح مهتدفحو مهدالواو مهتويبو مهوقح مهضعب عبي

 . (نافاش ةمجرت « لوالا ءرجلا « 06 لصفلا « « وشت ناه  ناست

 ام ايلاغو . ًائيش نوكلمي الف نوقاملا اما . لوقح ةدع وا ًالقحو تيب نيحالفلا ضعب كلمي

 ةرياغم بيلاسا ًانابحا ةينغلا تالئاعلا مدختستو : مهتاكلتمم عبب ىلا مهنيب نيكالملا راغص رظضي

 ةيغب نيكالملا راغص ىلع نيكالملا رابك طغض نع ةدع ةلثما كلائبف ؛ ابكالما عيسوتل نوناقلل
 نوطيحي ًارصق مهبضارا يف نوديشي عييسوتلا اذه دعبو : سخي نمثب مهنم مهكالما عاذتنا

 دقو ؛ يموي رجا ءاقل ةعارزلا يف لمعلل كاذنآ نورطضيف مهورقفا نيذلا اما , ءانغ ةقيدح

 ؛ مهتلئاع تاجاح هب نودسي ام مهلجتنت اهتعارز داكت ال ةمعاشم ضرا ةعطقب اتقوم نوصصخي

 يفكت ةيعاشم يضارا ةئرق لك كلتمت الو « لجالا ددحم ةعطقلا هذهب مبفرصت نا كلذ ىلا فضا
 هذه راؤتسا نكلو . ةعساولا ةرئابلا قطانملا ىلا ةرجحلا الا مبماها ىقبي الف «'نيحالفلا عبمل

 ةعاطتسابو « ةئاط ًالاوما ةلودلا فلكت - يرو هايم فرص - ًالامعا بجوتسي يضارالا

 ابتحارتساو ضرالا ةعارز بقاعت ىلا رظنلا بوجو كلذ ىلا فضا .ابلمحتت نا اهدحو ةلودلا
 ةحاسم قيض نا ًاريخا كلذ ىلا فضاو .نيحالفلا ىلع يضارالا عيزوتباسح يف كلذ لاخداو
 نيحداكلا ناعضي ام ابلاغ « ةيناث ةبج نمةيعارزلا ةلماعلا دبلا ةرفوو«ةبج نم ةعورزملا يغارالا

 يف ايعارز المع نوبلطيو نوريثك نوحالف ضرالا رداغيف . ادج ريسع عضو يف نييفيرلا

 كلذعم اونكمتي نا نود « ةنصرقلا وا ةيدنجلا نونبنمي وا بونجلا يفةديدجلا ةيئيصلا تاكلتمملا

 . موسؤب نم ًايئابن صلختلا نم
 كالمالا ةحاسم ديدحت اما اولواحف . عضولا اذه ةاوادمل تاجالع ةدع يلاوتلا ىلع تحرققا

 نيذلا لاعلاو ديسعلا ددع ديدحت اماو ؛اهب صخرملا ةحاسملا نع ضئافلا زجح ةلئاط تحت ةصاخلا

 ىلا ةرورضلاب يضفيو ةعارزلا تاناكما ديك أت لكن يندي اذهو « نيكالملا رايك دنع نولغتشي

 دقو . رفوا جاتنا ىلع لوصحلا ةيغب ةعارزلا ةينقت نيسحت اضيا اوبجاوو . ةصاخلا كالمالا ةئزحت
 ةرودلا لعجم صاخ عوني تماقو « حبسملا لبق لوالا ترقلا يف تاحاجنلا هذه تققحتو قيس
 « ةيانعلا نم ًاديزم شئاشحلا عزن ءاليابو « ةلماكلا عطقلا ساسا ىلع ال مثلا ساسا ىلع ةيعارزلا
 كلذك تمدختساو « اهروبظ لاح ةبتفلا تاعورزملا لوح بارقتلا موككت عزنلا اذه يلي نا ىلع

 ضرالا ةحارتسا ماظن ةلازا ىلا ريبادتلا هذه ثعزنف .دحاو نآ يف مالثا ةثالث رذبل حلصت ةرانب
 . ةيحيردت ةروصب

 ىلع * نايحالا بلغا يف « ةعساولا كالمالا تيقبف « هريفاذحي اموي قبطي مل نوناقلا نكلو
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 5 نيحالفلا عضو نأش كلذ يف اهنأشو « هيلع تناكام

 مهلهاك تلقثأف « ناكسلا ىلع بئارضلاو موسرلا ضعب تضرف
 اوزواجت نيذلا دالوالاو ناعفبلاتلوانت قلاةيصخشلا ةبيرضلا ةصاخ ةروصب

 لليسع ةبيرضلاو « ةيراقعلا ةبيرضلاو 2 يركسعلا مسرلاو « ةعباسلا نس
 لب ًادقن ءابعالا هذه لك مفدت مو .ىوالا ةجردلا يق راجتلاو نيبعانصلا تلوانت ينلا لخدلا

 ًايلاغ ةريشالا ةقيرطلا هذه فلكت ام ًايلاغو . نايحالا بلغا يف ابويحو « ًاضيا انيع
 راطخال ةضرعم ةئيطب ةيلمع لقنلاو « ةيروطاربمالا تاعدوتسملا ىلا بوسحلا لقن مزاتست اهنا ذا
 موسرلا هذه ىلا تفيضاو . اهريغ لقن بجوت « بوبحلا تزحح ام اذإف : ةحلسملا ةيصوصللا

 ليصاحلاو دقنلاو ديدحلاو حلملا لوانتت هذهو ؛ ةلودلا تاراكتحا ىلا دوعت يتلا كلت ةريشابملا
 .«خنام غناو » دبع يف روخلاو « جارحالا بشخو لسعلاو صنقلاو دبصلا ليصاحم ةيعيبطلا

 ىلعا ًادح اهنم ينحت نا اهل حيتي امادختسا لمصاحلا هذهو تاراكتحالا هذه ةلودلا مدختست
 اهرمس غلبت نيح اهعبب ديعتو ىئدالا اهرعس غلبت نيح بوبحلا يرتشت يبف اذكهو . خابرالانم
 نال ةنبحضلا وه بعشلا نا تباثلا نمف « ةنازخلا ءارثا ىلا ةقيرطلا هذه تضفا ام اذاو . ىلعالا

 تنج دقو . ًادج ةيرورفلا ةيئاذغلا داوملا مقاولا يف لوانئت «تاباقرلا» هذهو بئارشضلا هذه
 ةدماع ةفلتخلا ةيروطاربمالا قطانم نيب راعسالا تابلقت نم اضيا حابرالا نم ًاديزم ةلودلا
 . ايندت رثكا راعسالا نوكت ثيح ءارشلا ىلا

 داصتقالا تلبلب تاحالصا«غنام غناود بصتغملا لخسدا<حيسملا دعب لوالا نرقلا يف
 نا ديفملا نمت «ةرتفلا هذه رصق نم غلب اهم نكلو . ةريصق ةرتفل يبصلا

 ةيسوشوفنوكلا تايرظنلا ىلا زكترت اهتاحالصا نأل تقولا ضعب اهدنع فقوتن
 يف فصنت غنام غناو ةلواحم نا ريغ . نورق ذنم ةينيصلا قالخالاو ينيصلا رككفلا تبجو يتلا

 يسويشوفنوكلا ديلقتلا قيبطت ةئيس ىلع يوطنتو ركتبملا لمعلا عباط يدترت اهنأب دحاو نآ
 يف ( عسملا دعي 98 -9) غنام غناو ناك . رابتخالا هملع ام ىلا رابتعا يا نود ىمعا اقيبطت

 هيجوت يف ًادج ًارهام ناكو « ةيكارتشالا تايرظنلل يقبقحلا دهمملا وهف : ابيرغ ًاصخش ةقبقحلا
 «ةيداصتقالا تاحالصالاىلا زكترتةسايس هنيشدت نم مغرلا ىلع «ودبي امنإو .ءاشي او ماعلا يأرلا
 يف ناكف . هتينانا حبذم ىلع ةياهنلا يف اهب ىحض لب « هحلاصمو بعشلا ةيهافرب ثرتكي م هنا
 ديلقتب ىدان يذلا سوشوفنؤك لثمل انصعتم « تايرظنلا دنع افقاو « لوصالاب هماع ىلع « عقاولا
 يتلا اهب فرتعملا ةديحولا ةطلسلا ناهلا دبع يف تناك ةيسو.شوفنوكلا نا دبب . ةميدقلا تاداعلا
 .ةيمسرلا وا ةصاخلا ةامحلا يف ةيمها ثادحالا لقا ىلع اهقبطتو ةيروطاربمالا'ةموكحلا اهدناست
 ًاريقف ناك هنا الإ « اسمحتم ايسوشوفنوك « روطاربمالا مع نبا وهو « مْتنام غناو ناكو
 ايدترمو نييكيسالكلا سرد ىلع ايظاوم « ريتقت ةامخ ءدبلا يف شاع . امفرش ًابقل لمحي ال
 هتمدخو حبسملا لبق 1١ ةئسلا يف ابن حبصا . نييسوشوفنوكلا نم ركفلا لاجر سبالم
 هل نوكي نأ ىلا موي دعب اموي لصوتف - هتمع ةياصو « روطاربمالا ةافو - ابحيردت فورظلا

 ةيريمالا ءابعالا

 ةلردلا ليخادمو

 فري



 كلذب تدادزاف . هدالشت لش ةيسوشوفنوكلا قالخألا هيلع ضرف يذلا طالبلا يف دعب رثأ
 يف باشلا روطاربمالا يفوت نيح « هسبلع ضرع « شرعلا نا ىتح « هتيبعش تمظاعتو هترهش

 دعي  ةئسلا يف شرعلا ىلتعاف <« سئاسدلاب هفغشو هحو.مط كلذ قفاو . حسملا دعب * ةنسلا

 عاطقا ةمظنأو « يدقنلا ماظنلا هجانرب لمث . هتاحالصا قبقحت يف ءاطبإ نود عرششو <« حيسملا
 « غنام غناو نهربف . راعسالا ةباقرو بئارضلاو ةلودلا تاراكتحاو « قرلا ءافلإو « يضارالا
 يعور ورك حملا نق يعزل اعتمر اق جب لك يقيقح روتاتك د هنأ نع
 لضاعملاو قفتي ال ابتامح احب: هيلع ضرفي نا ىلع همسمصتب بعشلا ىلع قانخلا قّيض هنكلو
 بعشلا ىدل هتيبعش دقفف « هملع ةروثلا ترجفنا « حبسملا دعب ١٠ ةنسلا يف . اهراثأ يتلا ةيرشإلا
 ىلع نورئاثلا ىلوتسا ١0 ةنسلا فيرخ يفو « لامآ نم هيلع بعشلا قلع ام اهنادقف يف دازو
 , هولتقو غنام غناو ىلع اوضبقو ةفكاعلا

 دقف . ةيروطارسالا داصتقأ لك مقاولا يف تلوانت ءاضغبلا هذه تثعب ىتلا تاحالصالا نا

 « نراهلا هدمتعا يذلا ماظنلا نزاوت لخلخ امم « لوقحلا لك يف يمأتلا رارقا غنام غناو رشاب

 . هالعا هانفصو يذلا يعاّتجالا عضولاو

 ةلوادتم «دبعلا كاذ ىتح «بهذلا ةدعاق تناك دقف . ةةدح لئاسملا مظعا دقنلا ةلأسم تناك

 ةريشك ًاروجأو بئارض نا عمو , امارغ ١64 اهنم ةدحاولا نزت « كئابس لكشب 4 ةيرحب
 يتلا ةيصخشلا ةبيرضلا ديدستل ايرورض ناك بهذلا ناف « اهفصن وأ اهلك « انيع عفدت تناك
 « نييعانصلا ىلع ةضورفملا لخدلا ىلع ةبيرضلاو « ةعباسلا نس قوف دالوألاو :ناعفملا لوانتت
 م يتلا فانصألا ضعب ىلع بئارضلاو « ةنس لك يف نيسيلقالا ماكحلا نم اهعمج بولطملا موسرلاو
 مل ًادج ةيساق ريبادت « محلا همالتسا ذنم « غنام غناو ذختاف . طقف 5٠ ةبسنب الإ ًانبع عفدت
 ةنازخلا ءارثإ لب « بسحف ةيسوشوفنوكلا تايرظنلا قيبطت « ودبي ام ىلع « ابنم دصقلا. نكي

 اهدجوأ يتلا ةيركسعلا ءابعالا نم مغرلا ىلعف « كلذ عمو . صاخب عونبو ًاضيأ ةيروطاربمالا

 دادعتسالا ةيهأ ىلع دودحلا ىلا لجر ٠.٠ 7٠٠ لاسرإ كلذ هيلع بجوا دقو  نوملا ةمجابمب

 دجو دقف ؛ ةلئاط آلاوما غنام ناو عمج - مهدض ةلمحي مايقلل لجر +٠٠ ٠٠" ةئيعتو « برحلل

 ةئيمثلا ةيريرحلا عطقلا اهيلإ فاضي « ًابهذ ًانط ١6٠ « همادعا دعب « ةيروطارسمالا نكاسملا يف

 هذسه "سمي م غتام غناو نأ ريغ . ةفلتخلا رصقلا بتاكم يف عمج ام كلذ ريغو بشيلاو رهاوجلاو
 . ةيريتقتلا هتايح نع طق عطقني مو « كلذ ىلا ةجاحلا هترطضا ولو ىتح « ةصاخلا هتعفنمل ةؤرثلا

 الأ « ةيروطاربمالا ةنازخلا ةعفنمل لوادتملا بهذلا عمج يف هنم ةبغر « غنام غناو ررق دقل

 وا توملا ةبوقع ةلئاط تحت « بعشلاو فارشألا ىلع بجوتف , هئانتقاب « كولمال » الإ حمسي

 يف ةنازلا تعضوو . ةصاخلا روطاربمالا ةنازخ ىلا هنم مهتزوحم وه انم لك لقن « يفنلا

 ناكف . بهذلا نع ضوعت نا نم دعبأ يه نزولا ةتوافتم ةيزنورب امطق « ةلدامملاب « لوادتلا
 بهذلا ناو امس ال « ةقالعلا يوذ ىلع ةميخولا هجئاتن دقنلا ةممق طاقسا يف يرذجلا ريبدتلا اذهل

 فيو



 بلاطملاو بئارضلا عفدل ةحام ةروصب هيلا نوجاتحي نيذلا هاي رثآلا ةقبط ىدل ةدمحولا ةوقلا وه
 ًابيرقت مدحو نوكلمي اوناك نيذلا دارفالاو راجتلا « ءالبنلا ىلا ةفاضالاب « رقتفا دقو . ةنازخلل
 نم مظعأ تناك ريبدتلا اذهب راجتلا ةباصا لعلو . ةموكحلا ةزوح يف نكي مل يذلا بهذلا لك
 اما . ةيمسرلا فئاظولا يف طارخنالاو يضارالا كالتما مبيلع م”رح نوناقلا' نأل مريغ ةباصا
 ةجردلا يف ةضياقملا نيدمتعم ًاردان الإ دقتلا اولمعتسي مل مهنأل : ًالاح لضفا اوناكف نوحالفلا
 « ةعارزلا عيجشتو ةراجتلا ةبراحم فدهتست تناك ةموكحلا ةسايس نا كلذ ىلا فضأ ؛ ىلرالا
 اناريث وا ةيئاذغ داوم وا ًاراذب نوكت دق ةعونتم اضورق ًاراركت نيعرازمل ةلودلا تمدقف
 . يروطاربما رارقب مهل تكرت ام ابلاغ نكلو ؛ ةلودلل اهتداعا ايئدبم مهيلع ناكو ؛ ةحالفلل

 مسق رارغ ىلعف : فصولا اذه نم ودبي ام عقاولا يف نككت مل ةيعارزلا ةقبطلا لاح نا ريغ
 ةنادتسالا ىلا اوألل امنإو . ًادج ةعفترم دئاوفب ةنادتسالا ىلا نوحالفلا رطضا ناكسلا نم ريبك
 ةيغب ًاضورق راجتلا دقعو ؛ اهنم زئانجلا امس الو « ةينيدلا تالافتحالا ىلع قافنالا نم نكسمتلل
 مسبيلع ضورفملا ةدعلا ءانتقا نم نكمتلا ةشب ددجلا ءالبنلاو 2« ديدج يراحت عورشمب ضوبنلا

 . ةيركسعلا تالملا يف كارتشالل اهيدقت
 ةبوقع ةلئاط تحت « دقنلا ةميق ضيفخت اهجومب رقا يتلا ةيروطاربمالا مسارملا ترسشن نا ام

 نيينصلا عابرا ةثالث نا ىلا كلذ د”رمو . هلمكأب بعشلا بارطضالا مع تح « يفنلا وأ ثوملا
 نوكيي» ءارقفلا تابو « قاوسالا يف ةيئاذغلا داوملا تدسكو « ةبساق ةروصيب مهتاورث تضوقت
 ءادتبا توملاب نيموكتحلا ءاصحا بعصلا نم حبصأف . ؛عراوشلاو ةماعلا تاحاسلا يف نوحونيو
 فوتست مو « [يرطضم اعافترا راعسألا تعفتراو . ايندلا تاقبطلا دارفا قح ءارزولا نم
 ةنسلا يف غنام غناو رطضاف . ةشيعملا نيمأتل روجألا فكت لو « ةمبقلا ليلق ًادقن الإ بئارضلا
 تاونس تس ةلبم ىطعاو ايئزج "الإ هرارق ذفني / هنكلو « ملس دقن رارقا ىلا حملا دعب 4
 باحصا دقف « يناثلا ليوحتلا اذه يفو . ةديدجلا ةيدقنلا عطقلاب ةميدقلا ةيدقتلا عطقلا لادبتسال
 رمأف . عساو قاطن ىلع دقنلا فيز دقف كلذل . مهيدل ايقبتم نراك ام راشعا ةعسن تاورثلا

 لك نوكي صاخشا ةسمخ نم تالئاعلا فلؤت نا « فييزتلا نود ةلوايحلل « منام غئاو
 ةفلاخم ىلع مهنم يأ مدقأ اذا ةسخلا بقاعيو « نيرخآلا ةعبرألا تافرصت نع ًالوؤسم مهنم
 كلذ عمو . ًاليحتسم ًارما ريبدتلا اذه ليفنت لعج اهرركتو تافلاخلا ددع نكلو . نزناقلا
 اهنا اهتوسق نم غلب فورظ يف لمعلاب ةلماك تالئاع ىلع محو ةريبك دادعأب ناكسلا يفن دقف
 , ةرششع لك لصا نم صاخشا ةعبس وا ةتس توم ىلا تادأ

 يف ًاريبك اعافترا عفترا دق ناكسلا ددع ناك . ًاءوس لقا نكت:لف ضرالا عاطقا ةسايس اما
 دايدزاو ةعاجا ىلا ًانامحا ىدأ اك « ةيراقعلا كالمالا و كلذ عجشف ؛ نيقباسلا ناهلا لس لظ
 هب ىدان ماظن ىلع اينبم احالصا حيسملا دعب ؟ ةنسلا يف غنام غناو رقأف . ةيصوصللا لامعأ
 « يل » لا مسق . « ويشت هلا دبع ىلا يقترب هنا يسوشوفنوكلا ديلقتلا معزو سويشنم

 ؛تالئاع ينام نم ةعوم ىلا دوعت ةيواستم تاعبرم ةعست ىلا ماظنلا اذه بجومب ( "م 18160 )
 . ةلمأك ةنسل اهدوأ هنم نمت ةلئاع « أرآ ١49 هتحاسمو 2 ةيجراخلا تاعبرملا نم الك عرزت

7“ 



 نم الك عرزت ؛ ًارآال» اهنم لك ةحاسم غلبت ءازجا ةعست ىلا هرودب طيسولا عبرملا مسقيو

 عسبرملا اما 4 ةلودلل ةضيرف اهوصحم مادقيو يناهلا تالئاعلا هذه ىدحا ةيناؤلا ةيرئادلا ماسقالا

 ًابيرقت نيراتكه عرؤت ةلئاع لك نا كلذ ىنعمو . نكاسملاو ةيفيرلا ةينبألل س "كبف طسولا

 نوكي داكي هنكلو . ةيرظنلا ةيحانلا نم أزاتمم ماظنلا اذه ودبي . ةلودلل امهرسشع لوصح دوعي
 ةيواستم تاعيرم ىلا اهميسقت نكمي ال ةيعارزلا ضرالاف : ةيلمعلا ةيحانلا نم قيمطتلا لمحتسم

 فنرا كلذ ىلا فضأ . ءازجالا نم ءزج لك دودح ريرقت يف اهرود ضرالا نوجشلو « اما

 ال « ىلوا ةجحيو . اديج ةديج ضرالا تناك اذا الإ « ةلئاع ةشيعم نيمأتل نايفكي ال نيراتكم
 يطايتحا نيوكت هنم ةياغلات ناك اذا - دوهجلا ريغ  ركذي ائيش ءازجالا هذهلوصحم رشع لثع
 ابنم عومجلا ةلآض ىلا رظنلاب ةنازخلا ءارثا يف مهسي نا نكسمب ال بوبحلا عسبب نا اي « ”يعامج
 « ةياهنلا يف « نوحالفلا ادغ ىتح ةضيرفلا هذى ىلا ةريثك موسر تفضأ دقف كلذل . ايونس

 . مهلخد راشعأ ةسمخ نوعفدي
 ىلعالإ قبطي مل هنأ وا غنام غناو لبق قبطي مل هنا بلغي يذلا « ماظنلا اذه قيبطت ليبس يف

 وأ اهعيب عنتمب نراطلسلا اكلم لوقحلا ربتعاو ؛ ضرالا لك ممأتب غنام غناو أدب « قيض قاطن

 . ةلئاعلا مبنم فلأتت نيذلا دارفالا ددع ىلا دانتسالاب كالمالا عيزوت داعأ مث . اهتبه وا ابلقن

 ضرالا نم « وم » 4٠٠ « كالتما » قوف امن روكذلا نم ناعفيةعست مفت ةلئاعل زيجأ دقف اذكهو

 وا ىلعأ ًاددع مفت ةلئاع لك ىلع ضرفو « ( ًابيرقت ًاراتكه ١7 ) ىلعأ ”دحك ةعارزال ةحلاصلا
 تدقفف . ناريجلا وا ءاسنالا ىلا اهيضارأ نم ضئافلا « يطعت ١» نا روكذلا ناعفيلا نم ىندأ

 تناكو . ايفاك الخد اهنم اونحي نا نيكالملا رابك ةعاطتساب دفي لو ةيراجتلا اهتمبق مم نم ضرالا
 . توملاب وا دودحلا جراخ ىلا يفنلاب بقاعت « هداقتثا ىتحو « ننال اذه ةفلاخت

 غنام غناو دارا  ةيرثلا ةقبطلا راهدزال أطرش « ام دح ىلا «ناك يذلا - قرلاب قلعتي اهفو

 « :تولوؤسملا رككف نا « ةنس ةئامب هلبق « قبس دقو ؛ ةيسو,شوةنوكلا تايرظنلا قيبطت كلذك

 عضو ةبسنب ديبعلا ددع ضفخ دق غنام غناو فلس تاكو . قرلا ءاغلاب « ةيدجم ةجمتت نود

 نيمدقملاو تاريمالاو «نيتئام نم رثكأ مهنم اونتقي نا كولملا ةنكمب نكي ملف :يعاتجالا نيكالملا
 ءاغلإ ىلع غنام غناو مّمصف . ايلمع ذفني مل اضيا ديدحتلا اذه نكلو . طقف نيثالث دارفالاو ةئام

 ةلودلا ةمدخ ىلا مهايإ الوحمو «سويشوفنوك نم صن ىلا كلذ يف ًادنتسم « ايرذج ًاءاغلإ دسعلا

 ماعلا قحلا ماكحأ مهيلع تضف نيذلا ديبعلا ىوس ديدجلا نوناقلا بجومب قبي ملف : اهي نر

 نيكالملا ءايرثأ اهادبا ةفينع ةمواقمب ًاضيا انه مدطصا غنام غناو نا ريغ . تابوقعلا ضعب ذيفنتب

 ١ ةنسلا يف « تضرف نيحو . ةنلعم ةروثل اشاحت هرودص دعب ناتئس هنوناق ءاغلا-ىلا رطضاف

 ةروصب قرلا عنا كلذ نكي نكي م« مدختسم دبع لك ىلع ةعطق ٠٠ اهتممق ةبيرض د < حيسملا دعب

 . ةماه ليخادم ىلا كاذن1 ةجاحي تناك ةيروطاربمالا ةنازخلا نأل لب « ةرشابم ريغ

 ىلا دوعي اهضعب نا ائيأرو قيس .. ةيداصتقالا غنام غناو ريبادت ةتاخ تاراكتحالا تناكو

 هلمع طبر يف هنم ةيغرو ٠ صاخ عونب دمدحلاو حلملاو دقنلل ةدئاعلا ريبادتلا - قباسلا دبعلا

 فرد



 « يمويشوفنوكلا بدالا يف ةدراولا « ةباقر يأ « « ناوك » مسا اهيلع قلطأ « سوشوفنوكب

 راكتحاك «ىرخا تاراكتحا ماقاو «ةاغلملا تاراكتحالاو هلبق نمت اق يتلا تازاكتحالا ”رقأف
 دعب « صاخ ممر ءاقل الإ اهكلبتسي نا ذئذنم بعشلا ةعاطتساب دعي ملف : :ًالثم ةرمحلا تايورشملا

 ةبيرض ةلودلا تضرفف :لبجلا لصاحم راكتحا داعاو . ابعببو اهجاتنا قحي ةلودلا ترثأتسا نا
 .. خلا < صينق < كامسا : ليصاحملا هذه ىلا ةجاحي ناك نم لك ىلعو راجشالا عطقي نم ىلع

 نبملاو نييودملا نييعانصلاو ريرحلا دود يبرمو نيدايصلاو ةصانقلا ىلع ةبيرض يلاتلاب تثدحأف

 مكحو . هتميق نم رشع دحا نم ءزج عفدو يولسلا هلخد نيبعت درف لك ىلع بجوتو : ةرحلا
 ةمدخ يف ةيدوبع ةنس ءاضقب ًابذاك احيرصت مدقي وا يونسلا هحيرصت ميدقت ضفربي نم لك ىلع
 مسرلا فاعضا ةثالثب ددح ةرئابلا يضارالا ىلع ضرف يذلا مسرلا نا كلذ ىلا فضا . ةلودلا
 ضرعت اهتفلام نا ىلع تصنو تاراكتحالا هذه نم الك تمظن نيناوق ترشنو . يداعلا

 اذه ةمواقم تاصخش ةادع تلواح . ًانايحا توملا ةبوقعل ىتحو تابوقعلا ضعبل اهمكترم

 نم فقو غنام غناو نكحلو « دج ةريسع ءاعضولا ةايح تلعج يتلا بئارضلا هذهو عيرشتلا
 عافترا ىلا ةقيقحلا يف ريبادتلا هذ مه تضفا . ىنعم ةقفشلل فرعي ال بلص ًافقوم ةمواقملا هذه
 ةزاتمملا عيراشملا مظعمب ةلودلا راثثتسا ىلاو اتباث اميظع ًاعافترا ةيسيئرلا ةيئاذغلا داوملا راعسأ
 لضفا زيبجت ةزبجلا ءايرثالا تاقبط يف هنم ىوقأ ناك بعشلا يف اهرثأ نا ريغ . دبعلا كاذ يف
 نيناوقلا هذه نم نمأم يف اونوكي م نيمدختسملاو نيفظوملا نا ام . اهروجا وا اهتازايتما لعفب
 ريكفتلا مث نم مهيلع رذعتف «لصاحملا عضو ىلا دانتسالاب ةنس لك رقي ناك مرجأ ناف : : ةيساقلا
 غلاو ناذا 65 ورثلا ضعب اوعمجو سالتخالا ىلا اوأجل دق < حجرن اك < مهضعب نا ريغ . مهدغب

 ةدودحلا روجألا يوذ ءانثتساب «نيفظوملا ةفاك عفدي نأب «<حيسملا دعب 19 ةنسلا يف «رما دق غنام
 اساسا ة"دعملا - ةبيرضلا هذه عمج يف ةياشولا ىلع دمتعاو . مهادي كلق ام سامخأ ةعبرا « مهنم
 ىلع نيسوؤرملاو دسعلا اوثحو اهضرعو دالبلا لوط يف نوشتفملا فاطف : - دودحلا شيج دبعتل

 ةحفاكم ةبغب ةصاخ ةبيرض مفد كلذ ىلا ةفاضالاب <« نيفظوملا ىلا بلط دقو ٠ مهدايسأب ةياشولا

 . ةحلسملا ةصوصللا لامعأ

 ةنسلا يف غنام ناو دض تعلدنا يتلا « نيحالفلا طاسوا ةروث تبقل ام اذا مث نم بجع الف

 . لامعألا نم لمعب نيمئاقلا ناكسلا ةفاك ةدناسمو دبيأت « حبسملا دعب 9
 ةباقر لوانت - (فقالطإ تاحالصالا فرطأ وه - سداس يئابج حالصا اريخأ كلانهو

 فرا ذإ « ديدجلاب حالصالا' اذه نكي ملو . امهريغ نود ةلودلا يف ضورقلا رصحو راعسالا
 «لابقالا ينس يف عمجت /الثم «بوبحلا تناكف : نورق ةعبرأب كلذ لبق ترج دق ةلثام تالواحم
 ىنبت . طحقلا ىفالتيو « راعسألا كاذنمح ىواستتف ؛ ليصاحلا لحمت نيح ةلودلا ابعت مث
 يف ىربكلا 'تسلا قاوسألا ةبقارم رعأ لّكو « هقيبطت ليبس يفو ؛ ماظنلا اذه غنام غناو

 يف دحإو صخشو « ةضياقملا روما يف صاخشأ ةسمخ مهنم الك نواع ءاسؤر ىلا ةيرؤظاربمالا
 «ةيئاذغلاداوملا نم تفنص لك راعسأ ديدحت قوس سيئر لك ىلع ناكف ؛ نزاخلا ديشو . دقنلا روما

 فضا



 ناك اك . ىرخالا قاوسألا راعسأل ماتها امئثود « ىندألا دحلاو طسولا دحلاو ىلعالا دحلا يأ

 لتكوطويخلاو رئارحلاو تاجوسنملاو بوبحلا : ةيلاتلا سخلا تائفلا ىلع راعسألا هذه ىيبطت هيلع
 اهنم ضئافلا ةباقرلابتكم ىرتشا « اهلك عبت مل اذاف . نوعرازملا اهب ينأي يتلا « ربولاو لعشلا

 راعسألاب ةعومجلا عئاضبلا بتكملا عاب « ةنيعملا دودحلا راعسالا تزواحت اذاو . قوسلا رعسب
 نوعرازملا نمضيو راجتلا ىلع ةبراضملا لمحو“ راعسألا تابلقت نود كلذب لاحبف . ةددحلا

 « بوبعلا نم ريثك ىلع ىوطنا دق ماظنللا نا ذا « ةيرظنلا ةيحانلا نم هلقأ « مهليصاحم فيرصت

 .كلذ ىرنس اك
 قافئالل لاملا ىلا رارمتساب بعشلا جاتحا . ةدجلا نم ديزب تفصتا دقف « ضورقلا ةلأسم امأ
 ىلا نورخآ رطضاو ؛ ةظهاب ًالاومأ فلكت ام ًايلاغ تالافتحا يهو « زئانجلاو 0

 مسن راجنلا ءاينغأ ضعب , ريتخاف . اهبومدختسي يتلا ةلماعلا ديلا روجأ عفدل لام لا ضارقتس
 بتاكملا هذه تبراض . طقف ىوصقلا ةجاحلا تالاح ىف « ضورقلا نيمأتل ةدعملا ةباقرلا 00

 ىلع ةضورفملا لخسدلا ىلع ةييرفلا اهيذغت يتلا ضورقلا ملست تسرامو ةيئاذغلا داوملا ةراجت يف

 يداعلا لدعملا نم ىلعا لدعم وهو «ربشلا يف /*ب ةدئافلا تددحو .ةرحلا نبملاو ةيودبلا ةعانصلا

 /١٠نم رثكا ضرقلا بلاط مفدي ال نأب تضق صوصنلا ضعب نا ريغ ؛ ةنسلا يف ٠١/ ب ددحلا
 . ضرقلا بلاط ةورثل ةبسنلاب مث نم ضرقلا ددحتف :يفاصلا هلخسد نم

 مهليصاحم عبب نيمأتب نيعرازملا عيجشتل ًايرظن عضو يذلا ا

 ىلا دؤي لو . ةديدع ءىواسم ىلع ىوطنا دق « ةجاحلا دنع ةيلاملا ةدعاسملاو راعسألا رارقتس

 . هعضو نم لوألا ةياغلا'يه ةياملا هذه نا عم « ةيروطادبمالا ةنوؤم نمؤت يتلا ةقبطلا 1

 ىلا فضأ ؛ ةقشم نود حابرألا ينج ةيغب شغلا ىلا راعسألا ةباقر نيفلكملا راجتلا ءانغا أل دقف
 تضرعت دف ىرخالا قاوسالا نا لاح يف « ةناقرلل تعضخأ دق طقف قاوسا تس نا كلذ

 ةيئاذغلا داوملا عبب نأل « ابسن ةروصحم تناكف راعسالا يف ةلودلا تابراضم امأ . تابلقتلل

 4 يعببطلا ةشيمملا رهاظ ىلع ظافحلا ةيغب ايبسن [ضفخنم ًارعس زواجتي نا نكمي ال اهيرتشت يتلا
 نيعرازملا لع كاذئيح رذعت دقو ؛ راعسالا ىندأب الإ ءارشلا ضفر ىلا تعزن دقف كلذل

 رصاحم فيرصت
 قيبطتلا ىوس ديدج يب « ايل « تأت ل اهعومي يف « غثام غناو تاحالصا ناف « كلذل

 . ةيلمعلا ةيحانلا ىلا رابثعا امبود هوسفانمو سوشوفنوك اهب لاق يتلا تايرظنلا ضعبل ينآلا

 53 ًاساسد ناك غنام غناو ناف : ةبكارتشا ةلوامم وأ ةروث مامأ“ ةقبقحلا يف انسل نحنف
 ةيامح ىلا رهاظلا يف هريبادت تفده انعم اذاو .بعشلا ريش ىلع رافي « املاثم هنم رثكا

 داصتقالا ةلخلخ ىلا تضفأ دق اهاف « ةلودلا ةعفنمل ةيرثلا تاقبطلا راقفإو انندلا تاقبطلا

 دارفأ ببيذعتو تومو « مهراغصو مهرابك « نيكالملا راقفاو « ناكسلا عيمج ءايتساو « ينبصلا

 يتلا تاليولا ماما ةوسقلا ىهتنم نع ىلوالا ةجردلا يف خدام غناو نهرب دقو . دع محل ىصحي ال

 . هماظن قيبطت نيمأتل .ةدعملا ةمراصلا تابوقعلا ةفعاضم نم كلذ هعنمي لو « اهبف ثبمست

 مسا ابيلع قلطا ).ةيقيقح ةروثب هملثمم دضو هدض نوحالفلا ماق < حسملا دعب 8 ةنسلا يف

 ففي



 سكاعم حالصاب مايقلا لواحو ؛ سثاملا هعضو ةقيقحي كاذنآ رعشف . ( ءارخلا بجاوحلا برح

 كاذ توب الإ ضرت مو أدبت ل بعشلا ةبضغف . تاف دق ناوألا نكلو . هنيناوق مظعم ءاغلإب

 . ةنس رشثع ةسمخ لنه شرعلا ىلا بعشلا هعفر يذلا

 ىلع ةيعاتجالا ةايحلا تمظنت مث « كلذ دعب تاونس ثالث ءاضوضلا ترمتسا

 نيصلا فزاوت نيقحاللا نامل لس داعأ مث . نيقباسلا ناحل دبع يف اهرارغ 00 0

 اروطت دالبلا روطت وحن ءطبب اراس ةسايسلاو ركفلا نا ريغ . يداصتقالا ّ

 ةساردلا لضفب «موبلا انتنكمو .حسملا دعب ٠٠٠ ةنسلا يلاوح ايئاهن ققحتس روطت وهو «ًايلك

 يتلا ةقيمعلا تاريبغتلا ريدقت ( 156٠ < م9 دلجما < « وأب غنوت » ) « زالاب نابتا » ابعضو يتلا

 دبعلا اذه يف انتكمي . ناح لا ماع وه ملاع ةيابب تزيم يتلاو 8+ ةنسلاو ١٠١ ةنسلا نيب تربظ

 روءشو «ًاضيا هراقتفاو - يعاطقالا ماظنلا ىلا عمتجما ةدوع اهزيمت «ةطشان ةيركفةامح ةدهاشم

 ينجأ وزغ راطخا ًاريخا كلذ لك قفارتو .ليمج يشاقن نفو يئانغلا رعشلا ةأشنو « قيم ينيد

 . ماه يسايس روطتل نيفقثملا تايرظن تدّبم دبعلا كاذ يف . هادم

 تاورثلل ملسلا ةدوع تحاتأ « اهتبقع يتلا تابارطضالاو ةموؤشملا غنام غناو ةيالو ذنم

 «ةلباقملاب «ةيروطاربمالا ةطلسلا نا ريغ . ناكسلا ددع فعاضتف < ىرخأ ةرم نوكنت نا ةيدرفلا

 روطاربمالا جو .ًاحومط سانلا مظعا عمطم ةيقيقحلا ةطلسلا تدغ دقف :اهسفن ةبسنلاب تفعض

 ذا اضيا اوأطخنأ دق ءالبنلا نا اك ؛ ةميدقلا تازايتمالا مه نمضي نا نع زجعف « هفعض يف ءالبنلا

 ةلاطبلاو صقرلاو صنقلاو وبللا اورثآو مهكالمأ ةرادا اولهأف ةنتافلا طالبلا ةايحي اوذخا مهنأ

 ةصرفلا زابتنا بحي كلذل : سثئاسد شع طالبلاافاو . ةبفات اهوربتعا مابمب مايقلا ىلع فرقلاو

 تارابهنالا اهبقعت ةشهدللا تاحاجنلاو « ةيلك ةعرسد راهنتو عمجت كاذنمح تاورثلاف ؛ ةحئناسلا

 امام لوزي مث هاعسم يف حجنيو ةطلسلا غواب ءارو ىعسيو نوكتي لتكت "لك . ضيا ةشهدملا

 وا مهودعاس نيذلا كئلوا « هتداق عم « هءارو راج ( اهتدم توافنت راهدزا ةرتف دعب )

 « « كلأملا ١ لتكتلا سيئر ىدل عمجتتو ؛ حماج خذب ةايحل ةمعنلا وثيدح ملستسيو . مهومدخ

 وأ تايطعألا قيرط نع ةيروطاربمالا يف ةساسحلا زكارملا هل عضختو تارايلم ةثالثب ردقت ةورث

 ذب نع يجذومت لثنك « ةمصاعلا « غنا ول نم ةفاسملا ضعب ىلع مثاقلا ههزنتم ىطعيو ؛ةدئافلا

 تاناويحلاو رويطلاب ىألم تاناوبح ةقيدخي « يعنص رظنم طسو يف زهحي هنا ذا « دبعلا كاذ
 . ةطلسلا ىلا نيحاطلا دحأل هتامحالص نع ًارغاص لزانتي' نا ثبلي ال لتكت لك نكلو ٠ ةبيرغلا

 ؛يروطاربمالا فطعلاب ٠+4 ةنسلا ىلاوح «يظن يذلا نايصخلا لتكت «تالتكتلا ىوقأ نمو

 «غنايلدلا لتكت ىلع ءاضقلل روطاربمالا مهمدختسي نايصخ ةسخ نم ةصاخ ةروصب فلأت دقو

 ءافيتساب (افقح مهاطعأ يذلا ةيمدقملا بقلب نايصخلا ءئفوك دقو . هلبق نم ةطلسلا ىلوت يذلا

 ىلع اودمتغاو . انويلم ه+ لداعي لاملا نم غلبمو « ةلئاع 7+ ٠.٠ ىلع ةضورفملا بئارشلا

 . لاكأ عمط نع اونهربو روطاربمالا ءابسلا ىلع ىتحو لامعالا لاجرو نيبعانصلاو راجتلا

 ةيعاتجالا ةمزالا
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 اوبستتا « مهلبنب نيرخافتم نييما ةداق هؤاسؤر ناك يذلا« غنابل » لتكت ضيقن ىلع « مهنكلو

 ' ملاعلا) نيعرتخملا اوعجشو تايلوؤدملا لمحت اوعاطتساو « معلا ءارو اوعسو « بعشلا ةماع ىلا

 . لقتسملا يسردملا مظنتلاو ( مدحأ ىلا قرولاب ندم

 رطخلاب اورعش نيذلا نيفقثملا ةفقبط طخس تراثأ دق نايصخلا لتكت حاجت ةعرس نا ريغ

 ةببرتلا ذوفنب نوظفتحيو ةماعلا فئاظولا نؤلوتي قباسلا يف اوناكو : ةميدقلا مهتازايثما يف هددهب

 ىلا اوعسو يسابس بزحي هبشا يه ةيعنج مهسفنا نع عافدلا ليبس يف اوفلاق . ةقرعملاو

 ىلا هلاصيا ليبس يفو « يسيئرلا مبحالس داقتنالا ناك . نيلوؤسملا داسف ىلع ةهازنلا ربظتست نا

 «ةيرعشلا عذاوللاو ةيئاجحملاتانالعالاو ضئارعلاو « تاركذملاو تاراذنالا نم اورثكا « عماسملا

 دنع خذبلا يدحتو ةطلسلا يماستم تازواجتو ماظنلا تائيس اورهشاف ةواعدلا لوصا يف اوعربو

 مماسؤر لئاضف « ةذفان تاملكب « اوحدتما انيب - مءاشتراو ةمعنلا يثيدحو ءاظعلا داسالا

 هريثيام ىلع اوفقوو ةسردملا ةايح مهمظعم فرع دقو . ةيلكلا مهتهازنب ةبسانم لك يف اوهامتو

 نيمدختسملاو نيفظوملا راغص نم تايالولا يف اودافتسا مهنا كلذ ىلا فضا « لضاعم نم رقثلا

 نييعارز ًالاع وأ نييعانص مهفصوب هتامح هنوكراشي بعش مالآ ىلع مهنوعلطي نيذلا بالطلاو

 .دالبلا ءاحنا ةفاك ىلع نوعزومو ددعلا وريثك ةفقثملا ةقبطلا دارفا نا نع كمهان . نيسوؤرم وا

 يذلا نايصخلا لتكتل ابيهر اودع اوحبصا نا اوثبل امو ةيقيقح ةيرس ةبعمج ةباثب اوناكف
 نم هءانثا رصنلا لقثنيس هيف ةداوه ال عارص . ةطلسلا لبس يق مهنيبو هنيب عارصلا دتّشيس

 ماعلا سؤبلاو . ةيلهالا برحلاو دالبلا بارخ ةريخالا هتجيتن نوكتسو ًاراركت ةببج ىلا ةببج

 . ةيروطاربمالا ةطلسلا ككتفتو
 « انعوضوم يف لخدت ال « لاح لك ىلع« يهو « ىورت نا نم لوطأف ةاسأملا لوصف اما

 نكي مف « عارصلا اذه هيلع ىوطنا ام لك صحف وه انمهي ام نكلو « ةيخيرات ثادحا اهنال

 روطتو « ةنماك ةروث دجوا يذلا فايرالا سؤب لب « بسحف ةطلسلا مالتسا عوضوم كلانه

 يذلا < روطتلا اذه ناو . ةفسلفلا ةفسلفلا ساسا « نيصلا يف < يه لا ةبعاّججالا ةفسلفلا ءارآ

 هيف تنوككت يذلا طسولا اما . هعباطي ديعلا اذه عبط دق <« نيسسيئر ةفسالف ةثالث دي ىلع مت

 ةيروطاربمالا ءاسؤب ةفاك رظتنايذلاو نوفقثملا هرعسايذلا بارطضالا اذهطسو وبف ءارآلا هذه

 1 هيف كارتش ثالل ةحناس ةصرف لوا

 رجلا حالفلا ناكو . نييعارزلا نيحداكلا ىلع ةأطولا ةلمقث يعاطقالا ماظنلا ةدوع تناك

 ضرعت امو « ريخستلا لامعاو بئارضلاو « ةمئادلا ةعاجملا ريثأت ثحت « لاوزلا قيرط يف ًارئاس

 ثراوكلاو « اهكالمتسا ىلع نيعشجلا نيكالملا مادقا لعفب هيضارا نادقف نم اًئاد ًاضرعت هل

 ' اهدقعب أم ابلاغ يتلا ةريثكلا نويدلاو « اهنم هل برهم ال يتلا * فافجو ناضبف نم « ةيميبطلا

 لماعك لفتشاو « ضرالا ةعارز يف كيرش ىلا لوحتو « ةرجألاب لمعي ًاديور اديور ذخأف

 ًايدنج وأ « ًايلزنم امداخ وأ « ًايعانص وا « آلقثتم ًارجات حبصاو « ضرألا رجاه وا يعارز

 ًازهاج ابصخ ًالقح هذه ةلاطاو ناكو . ءاغبلل هتانب رذنو ديبعك هذالوا عابو ,قرط عطاق.وأ

 فرخ



 دقافلا روهجلا اذه ممجو مظنت تاونس رشع ذلم تأشن ةيواط ةعيش تلواح . ةروثلا راعسال

 اوفرتعاو دحاو ناكع يف نيعمتجم ماعطلا تابجواهدارفا لوانتةيفير فئاوط تسسأف ؛ نزاوتلا

 ىلإ زمرب رفصألا نولل نا ذإ -« ءارفصلا مئامعلا» مما مهسفنأل اهعابتا راتشاو . ةبئالع ماياطخم
 « ةيواطلا زومرلاو تاراشالاو ةيزحسلا غبصلا اهبف رثكت ةنايد ءىدابم اونقلتو ؟ ضرألا
 دقو . ةسئاحع تاءافشب اودعأوو ؛ (غنب - يات يهذلا ةاواسملا دبع « راهدزا دبعب اوريو

 مسج...٠) ةقرف م ايف شيج فيلأت نم 4 ةنسلا يف اونكمتو يركسع مظنتل اوعضخ

 ةرادالا زكارم ىلع ىلوتساو تايالولا لغسدف . ناكسلاب ةلهآلا نيصلا لالتحا ةمغب كرحتو (لجر

 تناك . تاقرطلا حلصاو بئارضلا عمجو « ءارفص مئامعب مهلدباو « مهدرط وأ نيفظوملا لتقو

 «ثثللا نم ًاسادك اهءارو كرت يذلا توملا رطس دقف :ةريطخ تابارطضال ةمدقم ةكرحلا هذه

 نم هعبتتست ام عم ةيلهالا برحلا تماقو « نيعزفملا ناكسلا ةرجه باقعا يف ةعاجلا ترشتناو

 نم نوديفتسس نيذلا نيرمافملا ةسيرف ؛ ةنس نيثالث ةلبط « نيصلا ودغت فوسف . ماد بكوم '

 . ًاقارحاو آليتقتو ابالتساو بهن ةيصوصلاا لامعا ىلا عاطقتالل ةنهارلا ةلاحلا

 لدابت « بايترالاو عزجلاو قلقلا رطبسو ماظن لك هيف بلقنا يذلا برطضملا وجلا اذه يف

 كلذ ىلإ فضا ؛ مهشوشت نم كلذ دازف « ةمحالتم ةقبط دعب اوفلؤي مل . ءارآلا ركفلا لاجر

 فداصعت ملو « يمسرلا ملعتلا يرسفم لقع ىلا يناثلا نرقلا لئاوا ذئم برست دق كشلا نا

 « اهنم جورخلا الح ةبساقلا ةمزألا تبلطتف . امحالتم احرش دبعلا كاذ ىتح ةيسوشوفنوكلا
 نمدعي ملف : لحلا اذه رفوي ل نويسويشوفنوكلا هب ىدان يذلا فورظلا ىفتقمب كواسلا نا يلجو

 تابجاولاو قوقحلاو زيحتلا مدعو ةريثاعملا بادآوسوقطلاو فارعالاوتاقامللا نيب عمجي عماج

 لدعلاب اوداث نيذلا ءابقفلا بهذم عابتا اما . كاذنمح مهب طاحا يذلا نزاوتلا دقافلا ماعلا نيبو

 . هياصن ىلا ماظنلا ةداعإ نع اوزجعو « ةيروثلا ىضوفلاب اومدطصا دقف « ةوقلا قيرط نع

 معو عئارش نود « ةعببطلا ىلا ةدوعلاب ةادانملاب اريخا نوُئاشتملا نويوضوفلا نوبواطلا ىفتكاو

 ملف . فيحللا دبعلا اذه يف ةفلتخلا ةفسالفلا فقاوم نيب « اثيرت » فقاوملا مظعأ اذهو : قالخأ

 كلذ ىلا فضأ . نسي نأ بح « نم دض » لب « هلجأل نوناقلا نسي « نم » نيبعت عوضوملا دعي
 فنتكي ضومغلا تلعج. « ةريثك ىرخا تاقرافم ىلع توطنا دق ةثالثلا فقاوملا هذه نا

 يه « زالاب رظن يف « ةقيقحلاو .نيصلا يفمثاد نهار عقاواهنا عم ةيفسلفلاو ةيسايسلا طباورلا
 فقوم سكعت ةسوشوفنوكلا : ةيعاتجا ةقبط ةيلاثم سكي فقاوملا هذه نم الك نا

 « نيدنفلاو راجتلاو ةيركسعلا طاسوألا فقوم ةببقفلا ةكرحلاو « نيفظوملا رابكو ةيطارقوريبلا

 .يفيرلا مهنطول اوركنت نيذلا نيحالفلاو مادختسالا يبلاطو نيفظوملا راغص فقوم ةيواطلاو

 «(ا؟هد-قو ىلاوح ) وف  غناو : .ةفسالفلا هالعا اهسترتل ًاقافو بهاذملا هذه حرش دقو

 . ( ١6١ ةلسلا يلاوح هولوملا ) غنون  غناشت  غنوشت 2( 17١ - ١١١يلاوح )يش  ياوست
 دقف كلذ عمو . ةيمسرلا فئاظولا يلون نم « مث نم « نككمتي مو « ةّيرس نم وف غناو دلو

 رّسفي ام اذهو « هعمتجم ىلع دقحلا ديدش ناك هنكلو « هرصع لاجر ربشأب ةيبط ةلص ىلع ناك

 فولي



 لوألا فصتلا لالخ . ينيصلا'عمتجلا نع ةحول ممرل ىربك ةمبق وذ هفاؤم ناو . همالك ةّدح
 تاسحالصاب وف  غناو ىدان « ءارفصلا مئامعلا ةروث تقبس يتلا ةرتفلا يف يأ « يناثلا نرقلا نم
 ال تح « ةبيزنو ةمظنم ةيودي ةعانص « ةعارزلا ىلا ةدوعلا : ةيسويشوفنوكلا ىلع ةينبم ةيساسأ
 لصاحم ةضياقم يف ةروصحم ةلدتعم ةراحت « لفان خذب نود ةمهافر دودح سانلا زواحتي
 مهعضوب سيلو ةصاخلا مهلئاضفو مهتاءافكب لاجرلا ساقي نأب بلاطو . يعببطلا داصتقالا
 تزاجأ اذا بناجألا ىلا ةمسرلا فئاظولا دانسإب يضر هّلعلو . يلاملا وأ يلئاعلا وأ يعاتجالا
 ىلع ءاخس تاورثلا نوعزوي » نيذلا كئثلوا فكنعو « ةيبوسحملا ىلع راثو . كلذ مهتالهؤم
 نيذلا كئلواو « « ًادحاو سلف ريغلا نوضرقي ال » نيذلا كئلواو « « مهرارسو مهمادخ

 .« ًادحاو الابكم ريغلا ضارقإب نوضرب الو«ابعدوتسم يفدسفت ةطنحلا نا ةفرعملا مات نوفرعي »
 لبج نا » : لاق دقف . ةدئافلا للجل كاذنآ نيصلا يف رششتتا يذلا « طرفملا خذبلل » هفصو ناو
 ماد ًاديدنت نويسوشوفنوكلا ناهلا اهب دّدن يتلا ) ةراجتلا ىلع تفابتيو ةعارزلا كرتي موبلا
 نيحالفلا ددع . كلاسملاو تاقرطلا "دست تابرعلاو ةتصحألاو ناريثلا . ( انيأرو قبس امك
 مايالا هذه يف ةلطاب ةنبم يطاعتب مهتشيعم نوبسكي نيذلا كئلؤا ددع ديازتي انيب 2« صقانتي
 نوسراميو ناسللا ةقالط نولواحي . برشملاو لكألاو سبلملا ىلع قافتإلا يف مهاوما سانلا رذبي
 نولختي :ةعارزلا يف يساسألا مرود نولمهي مهسفنأ نويقيقحلا نوحالفلاف . « سالتخالاو نثغلا

 'نوعنصيو لسبجلا يف نوصنتقيو « روبطلاو ذرجلل ةسيرف لوقحلا نوكرتيو « ثارحملا نسغ
 لامعأ ىلع نيكني « ةيلزنملا نوؤشلاو جسنلاب نينعي نا نم ًالدبف « مهؤاسن امآ « باعلألا
 الو . ىضرملاو ءارقفلا ةجاذس لضفب « ةمخض بساكم اهنم نينحي تل يقرلاو صقرلاو :رحسلا
 ام اذاو . ضعب ىلع مهضعب قوفتلا يف ةبغر نوسفانتي مهنأل فصو تحت ءايرثالا دنع خذبلا عقي
 دبب . مهتايح يف لام نم هوعمج اه لك ةدحاو ةميلو ىلع نوقفني مهناف « مهديلقت ءارقفلا لواح
 امل دنجتو « ةئاط ًالاوما فلكت اهنأل « اهاوس ام لك قوفت زئانجلاو جاوزلا تالافتحا نا
 دقو . غئاوه  ناوت ىلا غنال ول نم « رخآلا ابفرط ىلا ةيروطاربمالا فرط نم ةلماعلا ديلا
 نيذلا «فايرألا يف نيكالملا رابكو ةمصاعلا يف ءايرثألا ءالبنلا نأ » : هلوقب كلذ وف  غناو حض رأ
 .« مهتوم دنع ةمخف ةزانحي مهنومركي « عهتايح يف مهوذ ىلع قافنالل ماتها ريبك نوريعي ال

 نيب نراقو . اهتاءارجاو اهئثطبب بعشلاب رضت يتلا م احا لامها ىلعأ ريشا وف ناو راثو
 تاقبطلا ةيليفطو تازايشما ىلع حتحاو « ةيوضوف ةلود بدجو ةرادالا ةنسح ةلود جاتنا

 . ءانثتسا نود عملا ىلع ضرفي زيحتم ريغ نوناق ىلع يعاتجالا ماظنلا ءاسرإب لاقو « ةيرثلا
 « هالعا هبلإ راشملا هباتك يف زالاب نابتا هفصو يذلاو ءاهقفلا لثم يذلا يناثلا فوسليفلا امأ

 ناك هنا كلذ ىلا فضأ . ةرشابم وف غناو لمج بقع ليج. ىلا يمتني يذلا يث  ياوست وهف
 « احلا ياب وه دبع يف اهاوما تعاضأ ةببن ةلئاع ىلا بستتا . ريخألا اذهل ريبك قيدص نبا
 .ةممسرلا ناهلا تايلؤح ريرحت يفو تاظوفحلا يف لمع ثيح طالبلا ىلا ١6١ ةنسلا يف يعدتساو
 بلغتي نا نايصخلا لتكت ثبلي نل يذلا - « يك غنايل » لتككتب (فطبترم ناك هنكلو

 فرغت



 اهريثي يتلا لئاسملا يف .صصختو « هدبعل ًازمر ذئذنم هتايح تدغ . هزكرم نع يصقأف - هلع

 ىلا لقتنا لب < تايرظنلاب فتكي ل « نيينوناقلا ةسردمل اقداص ًاعياشم ناك املو ؟ دودحلا ناكس
 « بنقلا لمعتسي فيك « اسيلم شئاشحلا نودتري اوناك نيذلا « نييدلبلا مّلعف « لمعلا قيبطتلا

 ةطساوب يركسعلا عافدلا مظنت داعاو « لاونألاو لزاغملا بيلاود صاخلا هلام نم مه ىرتشاو
 ةاءارملا رقتحا « ءارقفلاب رسشابم يهرب لاصتا ىلع هتلعج ىتلا ةاحلا هذه يف . ةيئوضلا تاراشالا

 دودح لماجم يف « يموقلا روعشلا هنم كملت « ةيرثلا تاقبطلا روجفو ةيسوشوفنوكلا
 «هترادحم هل فرتعا نيحبو .نطولا ىلع نيرطبسملا داسفلاو عادخلا ىلع راثو «ةيئانلا ةيروطاريمالا

 نيفقثملا دابطضا نكلو . ةيبونجلا ايروشنم يف غنوت  ووايل ىلع ايلاو 1٠١ ةنسلا ٍلاوح نيع
 تقو يف هيلع ضرع يذلا ةلودلا رس نيمأ زكرم ضفرف « ةكلا فقوم هيلع ضرف نايصخلا

 يف ةدئاسلا ةرثالا تايضتقم دنع ًالوزن هدلاول اهماقأ ةممخف ةزانج ىلع هلاومأ عاضأ مث . قتحال
 كلمي ال امدعم يفوت مث . ًالقنتم ًارجاتو ةبيحور تابورشم طقم يلاوتلا ىلع ادفف « هرصع

 , ريقن ىورمُ
 اهريبعت قدصنم غلب ( 16٠ ةنسلا يلاوح ) « ةموكحلا يف » وا « ةسايسلا يف » ةسارد عضو

 . « هشرع بئناج ىلا اهبعضيو كلم لك اهخسنتسي نأب » مهضعب بلاط نا هيرصاعم ءارآ نع
 فنرا ىأر .ةيرذج ةيلج ةباجا اهيلع ةباجالاو ةحضاو ةلئسأ حرط ىلا يعقاولا هرككف هداق

 « رابتخالا بناج ىلا « فورظلا بسحي فيكتلا ناو « ةيحلا ةلودلل يقيقحلا ودعلا يه ةنشنشلا

 ثادحالا بساني دق يذلادملقتلا ريسفت بوجو ىأرو .ايدجم ًايلعف اكح محلا نم هدنحو نكمي

 ةقيقح مهف مهيلع رذعتيو مهبكر نع سانلا رخأتبف ًارجحتم يقب اذا اما . تاجاحلل ببجتسيو

 نيناوقلا ىلا ةدوعلاب « نيصلا ىلع ةرطسملا ةلبلبلا يفالتل < يبث ياوست ىدانو . رومالا عقاو

 بحي كلذ ليبس يفو «ءاوسلا ىلع ثابوقعلا نم ديزم وا تآفاكملا نم ديزبب يفقت د راع
 ىلع عذال مهتب راثو ةيدسجلا تابوقعلاب كللذك لاقو . ابمبق لبسي لكشب رشت دو مضوت نا

 . نييفيرلا ناكسلا نيب راشتنالا يف ًاذغتآ ناك يذلا « ةيواطلا » فوصت
 هبلا لبق يذلا خذبلا نا : هدبع قالخا نع ةايحلاب ىألم ةحول 00

 كراث ةليمجا تاودالا ةعانصو ةردانلا عئاضبلا ضرع هذحشي لازي ال » ةرطفلاب د ةيرشنلا ةعسطلا

 تفابتيو هثارحم حالفلا كرتي كلذل . ةيعارزلا ليصاحملا رعس ضفخيو تايلاكلا رعس عفري خذبلا

 يفي ةيزئانجلا ةدابعلا خذب نا . ءائجسلاب ةصاغ نوجسلاو ةغراف ءارهالا . الخد رفوا نبم ىلع
 سؤبيلا رحبف « ةيلئاعلا هتورثب ةيحضتلا يف ددرتي ال هراج ىلع ناسنالا 0 سالفالا ىلا

 «بعشلاو نيفظوملا ىدل ةفسؤم قالخالا هذهليعافم ناف كلذك و .ةقرسلا نابتما ىلا كلذ دعب

 . ( ١١ ص « زالاب ) « نيفظوملا تازواحت ءارج نم ةيصوصللا لامعال درجتي بعشلا نا ذأ

 ةداعتسا ىلع راحتلا نومنريو مهريتاوف نوعفدي ال نوفظوملاف : ةماقتسالا مدع نع لوقن اذامو

 دونحلا ةحلسالا وعئابو « ةئيس تاعونصم نوجتني نريعانصلاو « اهولمعتساو اهورتشا تاردا

 نسع اومفادبل ةصاخلا مهتحلسأ عنص ىلا نورطضم دودحلا ناكسو - ةلطعم ةحلسأ مهنومتلسي

 افشزا



 . دساف ءاضقلاو ىصحت ال ىواعدلا . ةرركتملا ةرباربلا تامجه دض مهسفنأ

 تاحاضيالا ضعب يش ياوست ركذ دقو . سالتخالا ىل؛نيفظوملاب مفدتو ةيفاك ريغ تابترملا

 تاذاخالا ةحاسم نع ابتحاسم لقت ال ةقطنم نع نيلوؤسملا « نيفظوملا رابك نا ١ : ددصلا اذهب
 « نبع بوبحلا نم ًالايكم نرورشع مف صصخي . طيس ٍبتاك بترم نؤضاقتي « قباسلا يف
 نم ضبقي لقالا ىلع مداخ ىلا ةجاحي مهناف « ديبع مهدل نكي مل اذاو . ًادقن ةمع ةعطق ٠766و
 قفنب انيب محللاو محشلاو فلعلا ىلع يناثلا فلالا فصن قفنيو . ًايربش ةيدقن ةعطق فلأ هد

 فظوملا « ناصخشلا ناذه لكأي . راضخلاو جلملاو محفلاو ةئفدتلا بشخ ىلع رخآلا فصنلا
 نُع نمؤي فيكف . ةنصحألل يفكي قابلا داكي١الو « دحاولا رهشلا يف لبياكم ةتس < همداخو
 ءابرقالاو نيرئازلا ىلعو ةسعبرالا لوصفلا يف حئابذلا ىلع قافنالاو « ةيفيصلاو ةيوتشلا سبالملا
 .:( 15 ص «ن الابر عل ءاسألاو ةحوزلاو

 دبعب 4 ١8١ ةئسلا يف دلو : ًادج ببصع دبع يف « انس ةثالثلا ةفسالفلا ءالؤه ثدحا شاعو
 كاذن 1 يهو « ةيلامشلا نيصلا لك فرعو « ءارفصلا مثاعلا ةروث ليبقو نيفقثملل نايصخلا دابطضا
 ماكملا نم ًاددع رازو « ةيرث ةلئاع نبا لكك « هتفاقث لاكإل ًاريثك رفاسو : رغرغم نابلغ يف

 بلط « 5١١ ةئنسلا يلاوح « نيثالثلا نس يف .٠ مهك واس يف مهتحراصم يف ددرتي م نيذلا نيسنلقالا

 بيدالا وب . نويس بناج ىلا ةيسايسلا هنامز ثادحا بثك نع عستتو.. ةلودلا رس ةنامأ يلوتل

 وعدملا وواست وواست ةمدخ يف ناك يذلا « هليج تاعارص يف ةيسدئرلا هوجولا دحأو ريبكلا

 لاقو « فورظلا ىضتقم ْلع كولسلاب ىفرب ال قدصلل ايصعتم ناك . ناحلا راببنا سيركتل
 ناوه نا اتبثم ةلالسلا لاوزب أبنت . ةيواطلا ملاعتلا اهب هل تحوا يتلا ةيهافرلاو ةداعسلا ةفسلفب

 اهمسر يتلا ةحوللا نا ديب . ةلب نيطلا يف ديزي ةرباربلا وزغ ناو ةروثلا ىلا بعشلاب مفدي ةطلسلا

 اذم لثم لوصح ضارتفاب دعب حمست ال هدبع يف ءايرثالا ةقبط نع ( ؟٠ ةنسلا يلاوح )

 نم ةعساو تادحاسم ءانغلا مهقئادح يطغتو . تائملاب نيكالملا رابك روصق رواحتت » : رانهنالا

 يف مهتابرعو مهبكارمب راجتلا لوجتي . فولالا تارشعب مهنبزو فولالاب مهديبع دعيو « فاررالا

 «مهرهاوجو مهّلحل روصقلا مظعأ عسنت ال.نوبراضملا اهسادك عئاضب ندملا المو «تاهاجتالا لك

 ةميخفلا روصقلا جعتو . مهريزانشو مهمانغأو مهراقبأو مهتنصحأل نايدولاو لابجلا عسقت الو

 . اياغبلا ئىقمسومو تاينغملا ماغنا ىدص ةريبكلا تاعاقلا ددرتو « لاما يف ةيآ يرارسو ناماغب

 رذعتيف تابرعلاو ناسرفلا محدزيو «باهذلا ىلع نوئرتحي الو مهلابقتسا دعوم نورئازلا رظتنيو

 روخلا لضفا دسفتو « هلكأ نم دحا نكمتي نا نود ةفيلألا تاناويحلا محل نتني . مدقتلا مهيلع

 « عاطي ىتح نيع ةفرط نم رثكأل ديسلا جاتحي ال . اءاستحا نم دحا نكمتي نا نود [قيفصت
 «ءالبنلا تاذلم يه هذه . هركف ةقيقح سانلا فرعي ىتح هبضغ وا هرورس ربظي نا يفكي اك

 عادخلا ىلا توأجلبس نيذلا كلوا هغلميس ام اذ هو . اهرهوج يف دابسألا تاورث يه هذهو

 ءافتقاب كاذنآ ىضري يذلا اذ نمن ! مهتافلاخمب دحا مهبلاطي نآ « هنوغلبي نيحو |! سالتخالاو

 ةيرحلاو ةحارلا نغ ىلختلاو « تاذاملاو دجلا ىلع سؤبلاو قالمالا راثياو « نيعماطلا نيفقثملا رثأ

 فورا



 ةرفقم قطانمو ةمدبتم اندم «ةحوبحسلا هذه بناج ىلا « كلانه نككلو « ؟ تابجاولا ةيدوبعل

 « ... نورئاس نحن نبأ ىلا فرعا الد :ةقلق ةظفح عنوت غناشت  غنوشت جتنتسيو .ناكسلا نم

 نسبو «كالمالا ةحاسم د”دحي يعارز حالصابو « ةيطارقوتسرالا ءاغلاب يساسبلا هجئانرب ىدان

 حافسو ةروثلاو لتقلا ةيرجل الإ مادعالا محي بلاطي مل هنا ىلع - ةمارص دشأ ةيئازج نيناوق
 قيقدتب بلاطو . اهتباقر ليبست ةشب ةيرادالا تايسقتلا ةحاسم ضيفخت حرتقاو . ةبارقلا يوذ

 0 ا ا داعاو « ناكسلا تالجسو بئارضلا لوادج طبض

 8 ةيبرتلا ىلا ةحلملا ةجاحلا نلعأو . زقلا ةدود ةيبرتو ةعارزلا عسجشتو < لاجر ةسمخو
 ءاسؤرلاو ةيندملا ةيرادالا ةيخنلا راستخا نسح ىلاةجاحلاو «ةحلاصلا لا#مألا رابشابقالخالا
 ندد”رشملا دض تايوقعبو لالخالاو زواحتلا دض ةمراص نيناوقب ًاريخا بلاطو «نييركسعلا
 ْ ش . لاومالا زاذتبا يف تاقيقحتلابو

 ًايباسح غنوت غئاشت -غنوشتاهر"دق ةطلس تاذ ةبخن ىلع داعالا بجي « كلذ لك ققحتي

 « نمضت ام يف < نمضت ةيروتاتكد جمانرب هب علط ام ءاجف . ءاحصألا ناكسلا ةبسن ىلا دانتسالاب
 . ةقلطملا ةرادالا ةطلسو « بئارضلا ةدايزو < نيفظوملا ,تامترم ةدايز

 . ريشي نم هعنصت نا ةفسالفلا ءالؤه اهحرتقا تلا تاحالصالا نأش نم ناك ام يردن ائسل
 مو . ةميظع دئادش نيصلا زتحت م اذا ًاليحتسم ”قراوتلا لعس ام ةيعائجالا ةمزالا نم غلب دقف

 - غناشنا  غنوشت ةءوبن ثمتف .لقلقتمو دساف ملاع يف ةجيتن ةيأ نيفقثملاو ةفسالفلا تاريذحت طعت
 يفو « ةطلسلا تتتفتو نالا ةلالس ترابا « يحبسملا ديعلا نم "+ ةنسلا يف : اهريفاذحم غنوت

 . ةيروطاربمالا نم يلامشلا رطشلا يف -نولوالا لوغملاو نوما وا رتتلا - ةرباربلا لغوت 0١ ةنسلا
 . هلك ةنسلا لمق ةدحولا داعتست نلو

 ةلالس نيب نيصلا تمسقنا 4 78٠١ ةنسلا ىتح ١٠٠١ ةنسلا نم « ةنس نيتس ةليط

 نراها ةرطابأو « نيكتان يف ناوويك ناوس ةلالسو « لامشلا يف واست واست

 هذه لعفب اهتوبك نم ضبنت نا دالبلا عطتست م . ناووشت وس يف نيقحاللا
 روجلا فخاو . نيحالفلا ةروث تقفشأو . ناكسلا يف مظع صقن لصحف ٠ ةيسايسلا ةئزجتلا
 اهدايسأ' تحنمو ةعساو تاذاخا نع ةيزكرملا ةموكحلا تلزانت نا دعب ةأطو دادزي يعاطقالا

 ةلئاع نا هيب . ترمتسا دق ةيلهالا برحلا نا ًاريخا كلذ ىلا فضأ . ناكسلا ىلع ةقلطم ةطلس
 ناووشت وس يف ةيعرشلا ناهلا ةكلمم ىلع تلوتساف « ةسسايس ةدحرو قيقحت تلواح ام وس
 نيكحنان ةكلم شرع ىلعو ٠6 ةنسلا يف ةملامشلا نيصلا شرع ىلع تلوتسا « بوس ةئسلا يف

 ابسفن ىلع ةديدجلا ةلالسلا تقلطأو . ًاروطاربما هسفن اهسيئر نلعأو « 78٠ ةنسلا يف ةيبونجلا
 ةئسلا ذئم تضرعتو « ( ١0" مه ) دمالا ةريصق تناك ةدحولا هذه نكلو . « نيست » مسا

 يضارالا ةئزجتل نودّبميسو ةبلامثثلا نيصلا لك ىلع نولوتسيس نيذلا ةرباربلاتاوزغ رطخل "ه4
 . نينرق نم رثكأ ةلبط ةيئيصل

 خذبلل ةلوهسب ةهيدجلا ةلالسلا تلستسا : ماهلا اهازغم كاذنآ تثدح يتلا تالدبتلل ناك
 * لعوبملا ف ةيسويشولنوكلا ترهتساو « نسحت يأ ةماعلا قالخالا ىلع لغدي ملف « فرتلاو

 فيا



 ريخسللا نم ةاجنلا كل ذب نيلمؤم اهيلا ءانالل لها ريغ نوريثك لاجر نيفقثملا ةقبط ىلا ب رستو
 « ةيواطلا تفرعو «ةيذوبلا ترشثتناو . يلج رقبفت سوردلا ىوتسم ىلع أرطو .يودبلا لمعلاو

 . ةنايدو ةفسلف اهفصوب ةضبنلا نم اعون « اهسفن نع عافدلل ةجاح ترعش اهنأكو

 وح
 م- ل
 آل
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 ثالثلا كلاملا دبع يف نيصلا - م١ لكشلا

 لعفب « ناكسلا ددع ضفخن | . ًاقالطا تالدبتلا مظعا ةيداصتقالاو ةيعاتجالا تالدبتلا تناك
 نودوقفملاو ىتوملا كرت دقف : ناملا دبع يف مددع يثلث ىلا « نراها دبع رخآ تابارطضا
 ماظن ئرخا ةرم نربف . نيستلا ةلالس نيص عمتجم يف اموؤشم ًاغارف نورافلاو نورجابملاو '

 نويموكحلا نومدختسملا ريتعاو « مدايسأل اعاتم نوسوؤرملا ادغ : راغصلل رابكلا « ةيامح »

 فورين



 «تاوئسثالثليط مهتافو دعب «دادحلا اوسبل مهناىتح: مهئاسؤرب اصاخ اطابترانيطمترم مهسننأ

 « ريخستلا لامعأ 0 ىلع مهتذم د لصحو « دئاسلا فرعلا بسحي
 ال مهنأب الإ ) ديبعلا لاح نع مهلاح فلتخت مو « نيكالملا رابك ةطلسل ( وك ) نزلا عضخو

 نا ماع ودل تأجل دقو . نيستلا ةيالو دبع يف ديبعلاو نيزلا ددع عفتراو . ( نوعابي

 نم مغرلا ىلع ؛ لمعلا قرف يف مهاخداو مهدينحتو مهترداصم ىلا « ةئراط فورظو ةديدع

 . اهملإ نوبستتي يتلا تالئاعلا تاجاجتحا
 « ةعارزلا عيجشتب « ضرألا ىلا ةدوعلا عيجشت تلواحس دق « نيستلا ةالس ةلود نأ ريغ

 هتفرع يعارز ماظن لوأ دويجملا اذه ربتعيو . ”يرلا لامعأ دبعتو ةيفيرلا تارمعتسملا ثادحإو

 عزوتو . ( غنايه ) ءاضقلا وه ًايرادا اميسقت «ةميدقلا روصعلا يف اك « ماظنلا ساسا ناك . نيصلا
 مل انيب “ ةلماك ةصح مالتسا يف ىتح ناعفملل ناك . نيحالفلا 0 لخاد يضارالا

 عيزوتلا يرجي . نسلا يفنيمدقتملاو نايتفلل ًايثزج الإ طعي لو خويشلاو راغصلل قحلا اذه طعي
 :هتامىتح اهب ظفتحي ةصح ملتسي عفايلا نآل « يضارألا نم مسق ىوس لوانتي ال هنكلو « ايونس

 يف « هلاكشأ تعونت دق ميزوتلا اذه نا ريغ . ةعاجلا فرصت تحت كاذنيح هتصح عضوتف
 الأ نهود ةضقألا يف ناكسلا ددع توافت ببسب « ءاضقلا يف يمارألا ةيكل ًاقافو « حجرألا
 هذه ثدادزا دقو « ةيواطلاو ةيذوبلا دباعملل دارفألا وأ « ةرطابألا اهبيي يتلا كالمالا اضيا لمهن
 ال ابكالمأ يف ةمبقملا ىربكلا تالئاعلا نا كلذ ىلا فضأ . غنات ةلالس دبع يف ةيخسلا تابهلا

 يف ردص نرؤناق اهيلع رظح. دقو « ةمصاعلا يف ىرخأ لوقحو « ىرخأ تويب ءانتقاب امل حمسي
 ةبغب ©« تاعقلتسمو ًالابج لمشت يتلا « اهيضارأ ءازجأ جييست 4 توملا ةلئاط تحت « بح ةنسلا
 اذم نكلو . كمسلا ديصو لسعلا ينج كلذب نوعيطتسي نيذلا بعشلا دارفأل اهلوخسد ةحاتا

 يراك ميلف لعب! هزاعلا
 ناك. ضرالا لوصح نيمأت« مهتبترم اقافو «نوفتلكم ناز ةزفطوم ةعاررا عت سلار

 ديصلا تاودأةرداصم « ام ةياغ ليبس يف « يحل تح دقف « اهناكسو ةيرقلا ىلع ةقلطم ةطلس مهل
 ىلاو زقلا ةدودةيبرتو ةعارزلا لامعأ ىلا فارصنالا ىلع نيحالفلا ماغرا ةيغب «صنقلا ةحلسأو
 0 ىلا انامحأ اوفاضأ دقو .تاعورزملا ةنايص ناردحيو ةرمثملا راجشالاب ةيانعلا لامعا
 عقلا اهنووكلرالا و وبلا يفبصنت ءارضختايار ةيداجا لفن «هرفوت يدلا يرحسلا نوعلا

 . ضرالاهلإل مئابللا مدقتكل ذك اوضرف مهنا ك٠ اهروس باوبا نم ةبرقم ىلع ةنيدملا جراخ

 نراها راببنا كنق . ًاضيا بئارضلاو دقنلا ةلأسم يف رظنن نا بحي « ريبادتلا هذه ةازاومب
 , ةيريرح باوثا ءاقل تق دق ةريثك تاقفص نإ ذا : يندعملا دقنلا لوادت يف ديكأ ضافخنا ثدح
 .٠ ًانيع تعمجج بئارضلا ضعب ناو <« تاجوسنم وأ

 ًاريبك اعونت تعونت اهنا ودبيو . نيسنلا مايأ يف ةدشب دادحت م ةيراقعلا ةبيرضلا نا ودبي
 هنق ”كش ال ام نكلو ضومغلا ضعب ىلعل ددصلا اذهب انتامولعم نا . نيئسلاو قطانملا بسحي
 عون انوش ايد ًاريرح تيفوتساو ناكسلا لخد نم ًادبا تعطتقا دق ةبيرضلا هذه نا وه
 ةقيرطلا هذه نا ىلع « ىّرخأ ةرات كالمالا ةيمهألو ةرات نيعفايلا ددعل ةبسنلاب ترادقو «؛ صاخ

 فرض



 «خيراتلا اذه لبق دحاو نآ يف اثدمتعا امبر نيئقيرطلا نكلو « مسبب ةئسلا يف ثيغلأ دق ةريخألا
 ام اذا ةليقث تناك بئارضلا هذه نا بلغيو . دارفالا ضعبل ةجودزم ةبيرض كلذ لكش دقو

 : نيرصاعملا تادابش ىلع اندمتعا

 ب١10 يلاوح نيصلا - م, لكشلا

 يف دالبلا تمع يتلا ىضوفلا دعب نيصلا ديحوتل نيستلا تالواحم نأب داقتعالا زئاجلا نم ناك

 ةلالسلا فعض ةجيقت تناكو «لصحي ل كلذ نم ًائيش نكلو .اهرام يطعتس كلاثلا نرقلا لئاوا

 ةرباربلا ماما ةيروطاربمالا ةطلسلا تكرفف . ةيلامشلا نيصلأ ىلع ىربكلا تاوزغلا قفدت ةديدجلا

 اذه تقفارو . ةيبونجلا نيصلا يف محلا ةرادا زكرم اهنم تلعج يتلا نيكتان ىلا تأحتلاو

 الالكا اهتيروطاربماو امور - عب



 قطانملا هذه « ةننيص » يف « مهدوجو درجمب « اومهسا نيذلا  نيبلامشلا ناكسلا ةرجه لاقتنالا

 نيب ةمكاحلا تاقبطلا نيب نيرجاهملا ةبسن تحوارت دقف .ابدسن بيرق دبع ذنم الإ رمعتست م يتلا
 ةجوملا هذه تلخدأ . ابيرقت صخش نوبلمب « نيلحترملا » نيملامشللا ريدقت نكميو < / 7١ و٠
 اودقفي مو «ةتقؤم ةماقا يف « ةيادبلا يف « مهسفنأ نورجابملا ربتعاو « داصتقالا ىلع اممظع الخ
 مهتابجاو لامهال ةجح اذه مبفقوم نم اوذختاو . لامشلا يف مهتاذاخا ىلا ةبيرق ةدوع يف لمالا
 كالما ىلع كلذ لبق اولصح مهنا ىلع « اهمامتا ىلع "+4 ةنسلا ذنم اومنرأ مهنكلو . ةيندلملا
 . نييثارولا نزلا نم محض دشح ىلع ةرطبسلا مهل حانأ امم « ةعساو

 بدالا ناك انيبو « مظنتلا قيرط يف ةرثاس « ةيبونجلا نيصلا يف « نيرجابملا ةامح تتئاك ائبب

 نيصلا تفرع « راهدزالا قيرط يف نيرئاس <« شيوشت نم هلع اروطنا ام ىلع « اهبف نفلاو

 ةازغلا ةموكح تظفاح . نافصوي ال اسؤبو ًاطالتخا « نيرفاظلا نوما ءارمأ ةضبق يف « ةيلامشلا

 اوشاع نيبمأ ةربارب ددجلا دابسالا ناك , فيخم يفاقث رقهقت زربو « فرص يركسع عباط ىلع

 ءاكذلا ىلا اورقتفي مل مهنا ىلع «ةينغلا قرشلا قطانم حتف ىلا مهتداق يتلا تارماغملا ةايح مهعبمج
 ىلع موعلطأ نيذلا نيفقثملاب قئالعلا بيطأ مهطبرت نا ىلع اوصرح مهنا ا « ةيناسنالا ةفطاعلاو
 قوفت « ةريطخ لضاعم نكلو . اهسفن ةيذوبلاب اورثأت لب ال « نيبنصلا نييكسالكلا جاتن
 تابارطضالا ناكسلا تكبنأ دقف . ريثأتلا مدع مهكح تلمج- « نيقباسلا ودبلا ءالؤه تاقاط
 نيريخالا ءالؤه يدبأ ىلع فايرالاو ندملا بالتسا مهرقفأو نيصلا ىلا نوحلا لوخد تقبس يتلا

 . مهدايسأ روج مهفدبتساو « مهاوق عضعض عمسيرم سؤب يف اوشاعف < ةعاجملا رطخ مهب قدحأو
 ةديدجلا ةموكحلا دوهج لشو عضولا ةروطخيف نوهلاو نيمنيصلا نيبيرصنعلا عارصلا داز دقو

 . ةثباث ةطلس ةماقا ليبس يف

 اهيف حتفتت ةعساب امايأ © ةعجافللا ةثزجتلا هذ هو تابارطضالا هذه دعب « نيصلا فرعتس

 فطقت ىتح قاش عانياو ليوط ضخمت نم ركفلل دب ال نكلو . ايبي احتفت ةينيصلا ةفاقثلا
 . ةلؤملا تارابتخالا هذه رام اريخأ نيصلا

 ينيدلا قاطنلا  ؟

 دق « ةثراك لكو ديدج لكي ىنغلاو « دّنقعملاو « برطضملاو « ديدملا دبعلا اذه نا بلغي

 ىلا ابنج « هيف ىرن اننا ذا < تاضقانتملا ىلع ماق دق وهف . اطونقو طخ هشاع نم يف دلو
 «سؤبلاو خذبلا ىرن اك « رخآلا ضعبلا دنع ًاقبطنم ًازوغو <« ضعبلا دنع اببجع ًاراهدزا <« بنج
 تياذو « ةبعقاولاو ةفارخلا دبعلا اذه يف ترواجت . راببنالاو ومسلاو « ةعاجملاو ةحوبحبلاو
 . اضيا ةروثلا ىلا قيمعلا سأبلا اعدو « ةفأر ةماكب ةدئفألا هيف

 ىلا تعس اك « ةصاخلا اهتاعزانمب تقلأو تانادلا تءاج « تامزالاو تابارطضالا هذه يف
 . ةنينأمطلاو ةئدبنلا ريفوت
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 نررقلا فصئنم يف نيصلا ىلا ةيذوبلا لوخد وه ديعصلا اذه ىلع ثدح مهأ نا

 سردئسو « طاسوالا ةفاك ىف ةرشثنم كاذن7 ةيواطلا تناك . دالسال لوالا

 نا انيلع امازل انيأر كلذلو « اهيف هلعافتو هرثأ هل ناك ةيذوبلا برست نكلو « دعب امف اهتازيم

 . لوا ةيذوبلإ نع لكتن

 اوماقا نيذلا «نيبنيصلا ناف . ىطسولا ايسآ يف نيصلا تاحوتفب (طيترم ب”رستلا اذه ودبب

 تاقالع اوماقأو دنحلاو ايترافو رامتخملاب 5 رشابم ةلصىلع اوناك « حيسملا لبق يناثلانرقلا ذنم اببف

 لوخد باقعأ يف دالبلا كلت اولخد نيلوالا نيرشبملا لعلو . نيبناشوكلا كولملا عم ةيساموابد

 ىلا ريرحلاب اوداعو ريمشكو سراف سفانطو ناطوخ بشن نيصلا ىلا اورضحأ نيذلا راجتلا

 يف ىأر « غنم « ناهلا روطاربما نأ لوقت يبف : رغتآ ايأر ىوت ةروطسألا نكلو . برغلا

 « يلاتلا مويلا حابص يف . آرئاط هبلا برتقي بهذ نم اناسنا < حيسملا دسعب *4 ةنسلا يف « محلا
 كاذنمح ركرق هنا ةروطسالا فمضتو ؛ اذوب نع هئارزو دحا هل. لكتف هلح.هل رّسفي نا بلط

 « ةروطسالا هذه رمأ نم ناك امهم . ًادونه ةئبكو ليثامتو انتك هل رضحأ دنحلا ىلا دفو لاسرا

 ىلا تماقأ « نيصلا يف ةيذوب ةفئاطل ركذ لوا « روطاربمالا اذه مايا يف « دحن اننا وه مقاولاف

 طالبلا ىلا ريمالا اذه لسرا ؟ه ةنسلا يف . وشت كلم كالما يف ةيلاحلا وس . غنايك نم لامشلا

 توما ةبوقع نم ماع وفع ردص نا دعب : هئاطخأ نع ًاريفكت ًاريرح بوث نيثإلث يروطاربمالا

 ركذ ىلع ايت هتءارب راوطاربمالا نلعأف . تاجوسنمو ةشقأ مهيلع ضو رمملا نوفلاخلا دانس اذا

 يد تاجوسنملاب يروطاربمالا موسرملا قفرأو « وشت كلم اهسرام يتلا « ةرّبخلا اذوب حئابذ »

 نابهرلا مث نم ينعي ال اذهو : « انامارش » لاو « اكسابوا » لل ريفولا ءاذغلا نيمأت يف اهمدختسي

 ثدب ةيذوبلا نأ يه ةتباثلا ةقيقحلا نكلو . نيدتبملا يأ « اضيا نيناماعلا نينمؤملا لب « بسحف

 نييواطلا ةقيرط نعفالتخالا ضعب فلت#دواخلا غوابل ةقيرط وا «ةيواط ةعيش اهنأكو نيسنيصلل:

 دفق وبف « ةيذوسلا قنتعا دق هسفن وشت كلم نا كلذ نم صلختسن نا نذا زوجي الف . كاذن1

 هلإلا < «وال  غناوه » ب و اذوبب « هسفن تقولا يف « افرتعم ةبقيفوت ةدابع حجرالا يف سرام

 . كاذنآ ةيؤاطلا ةنايدلا يف يسيئرلا

 ةنسلا يف رحتنا يذلا اهيماح تومب « آلعف ةيذودلا وا « ةيذوبلا ةيواطلا ةفئاطلا هذه تمت م

 ضعب اهيف تفيضأ نتللا 144 15٠ ةرتفلاو 1/8 11٠ ةرتفلا يف اهركصد درو دقف . 7م

 اسبب طيحي تاقبط ةدع نم ةفلؤم ىرخأ « ابوتس » و « ةينفدم « ابوتس » : ريدلا ىلا ةينبألا

 ٠ يوارلا قدص اذا « صخش فال ةثالثل مسني دبعم

 نم اوتأ نينمؤم يديأ ىلع « اهسفن غناي ول ةصاعلا يف تسسأت ىرخأ ةيذوب ةفئاط نكلو

 « رصقلا يف امحأ « ناوه « روطاربمالا نا اهيف اهون نم غلب دقو . حجررالا يف < وس  غنايك

 بتكلا ضعب تلقن نا !(م ةنسلا يف قبس دقو . ةيواطو ةيذوب تالافتحا < ةنسلا لاوح

 فتورخآ نورشبم لقنلا لصاو مث « واك يش ناغن يترافلا دي ىلع ةينبصلا ةغللا ىلا ةيذوبلا

 وس نايك يفو انه ةيواطلا رثأ ناكو . ناشت يشت يترافلاو وف  وش.وشت يدنهلا مهنم ركذن

 ةيذوبلا لوغد

 نفريعأ



 بتكلا رايتشخا نم لدتسيو . ةيواطلا تاحلطصملاب ىألم ةغل دمتعا دق لقنلا نا ذا ًأدج ًايوق
 دقو . لّمأت بتكو ةيقالخا بتك : نريواطلا اهل تها يتلا عيضاوملا لوانت دق لقنلا نا ةلوقنملا

 اهسفن عيضاوملاو ةسفنتلا نيراهلا امس الو لمأتلل ةيريضحتلا تاسراملاب ةريخالا هذه تصتخا
 اومثهي لو : رابتخالا اذهبي اوماق يذلا م مهسفنا نيبذيصلا نيدتهملا نا يلجو . لمأتلل ةضورفملا
 . مهتنايدو ةنايدلا هذه نيب تالصلا فاشتكال مبماةها ردقب ةيذوبلا يف ةيساسالا تازيمملا ةفرعمل

 موهكواس تابجاو مهمابفا يف تغلابو «نيظوعوملل ةينيدلا ةايحلا ةطبسبلا بتكلا ضعب ترّسفو
 ءاهرصقو ةظعلا لوط ىلا ماها امود « ةريثك ًارارم ةعيربشلا عامس بحي :ةينيدلا تالافتحالا يف

 راسل ىلع درو امي بلم لمأتلاو « رخآ ءيش يأب ريكفت اود « هابنتا لكب اهملا ءاغصالاو

 نود لوحت يلا نورعشعلا روريشثلا : ىوقتلاو قالغألل ةيلوالا ءىدانملا دادعت كلذ ليو ؛ ظعاولا

 هذه لثمب لمأتلا عيضاوم حرتقت مث ٠ ملا < رشع دع ةثالثلا لئاضفلا « ةئيطخلا « نمؤملا مدقت

 . دارجملا ىلا سوسحلا نم ةجرردتم ةطاسبلا

 دق « ةيواطلاو ةيذوبلا نيب « دصق ريغ نع وا دصق نع « ماق يذلا سائتلالا اذه نا دبب
 تابثا تلواحو اهقوقحو اهعقاو تعو ةينيملا ةيذوبلا نا ىلا كلذ درمو « ائيشف ائيش لاز

 همساو « ةيذوبلا قئتعا قباس «يواط» ىهتنا « حبسملا دعب يناثلا نرقلا رخاوا ذنم , اهتبصخش

 اهربتعا يتلا ةيسويشوفنوكلا دبهمتلاو املك ًاضفر ونت وال ءىدابم ضفر ىلا « وست  وبام
 . ةلودلا بهذم

 «هسفن روطاربمالا طالب ةيامح نم مث يميلقا طالب ةيامح نم « اهوخد ذنم « ةيذوبلا تدافا

 _ لس لتس تلا بارطضآلا باقحا يف ءاقنلاو ةمواقملا ال حيتيس ام ةخسارلا ةوقلا نم تغلبف

 وا لفاوقلا تاقرط مهرافسأ يف نيدمتعم نيصلا لوخد يف بناجالا نريذوبلا رمتساو ٠ تراها
 تلوم لقا يرخس يدنه ريفس نبا ماق « ؟ه# ةنسلاو 988 ةنسلا نيبف : ةيرحبلا تاقرطلا

 نم ينايدغوس رجات ءاج « 7417 ةنسلا يفو « « ارتوس  اهءاتيها » وه « ةينيصلا ىلا ديدج يذوب
 0 ةنسلا نيبو . نيكنان يف رشبي دخاو « ةينيصلا دنهلاو دنهلاب ًارورم « دنقرمس ملقا
 « وف  ناغن يس يف « نال وش وشنت “ يدنهاو “ وها اف يشت « يزغلا يدنهلا ماق ء« ملم

 ىلا ةيتيركسنسلا ةغللا نم ريهشلا ( ةدّبجلا ةعيرشلا نينشب ) اكيرادنوب  امراهداس فلؤم لقنب
 , ةينيصلا ةغللا

 ةلؤملا فورظلا يف ًاريبك ًارود « يريضحتلاو يريشدتلا اهعباط دقفت نا نود « ةيذوبلا تبعل
 عبارلا نرقلا ءامحز يف « نييذوبلا نابهرلا حئاصن تعب دقف . نيستلا دبع يف نيصلا تمسق يتلا
 غنت وت وف وعدملا « نابهرلا ءالؤه دحا ناك . ةيلامشلا نيصلا يف ةقفشلاو ونكنا ضعب ضعب «ةرياربلا
 ةبلامشثلا نيصلا ىلا لصو دق < حجرالا يف نييدنه نيوبأ نم اكوك يف دولوملاو « غنشت وت وف وا
 ةريبك ةيذوب ًاطاسوأو ريمشك كلذ لبق راز دق ناكو . تاذلاب وزغلا ليبق يأ 2« 0٠١ ةئسلا يف
 نكل . ةيروطاربمالا ةصاعلا يف ينيد زكرم سيسأت نيصلا ىلا ءيجملا نم هدصق ناكو . ىرخأ

 عفادب « غنت وت وف ىأرف « هعورشم قيقحت نود لاه 01١ ةنبيلا يف ءىجافملا نوهلا موجه
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 دطوف «هماما طسنملا ديدجلا لقحلا نم هينج عسطتسي يذلا بسكلا « ةيقبقحلا ةيريشبتلا هحور

 .ةوسق هنود نكي مل يذلا ءوه يش «هفلخو هنباب مث « هتوسقب روهشملا كول يشت < سيئرلاب هتقالع
 ناك صاخ عونب ول ينثت نا ذا «ةيومدلا عيراشملا نع عالقالاب اهعانقا ىلا ىلوالا ةجردلا يف فوت
 فورظو ءامجزلا ءالؤه عئابط نيسحت ىلا ةنس مال ةليط ىعسو . نيده يقت لك ليتقت ىلع اممصم

 «برحلاو «ةعارزلاك : ةفلتخم لوقح يف ةيذولا ةوق رحس نع نهربي ذخأو ,نييئيصلاناكسلا ةامح

 لازنتسا » ىلع هتردقب مههوأف « ةرباربلا نايا ةجاذس ةقث ةقئاف ةرابب لغتساو « ةساسسلاو «بطلاو

 بطلا اسرام) ضارمالا ضعب نم ىفشو « برحلا نف لوصأ يف ةفيصح حئاصن ىطعأو « «رطملا
 حضفو هتامح نيب فلاحتلا رارمتسا لبيس يف ةلصاوتم ًادوبج لذبو 6«( حجرالا يف « يدنهلا

 نرا كاذنمح ريتعاو « نوه لا ءامعز ةقث ةقث ىلع لصحو ىربك ةسعشد يظحف . ممادعأ سئاسد

 طاسوا ىلا تيرست دق تناك ةيذوبلا نأل اقح ابتاؤم فرظلا ناكو . هتددقع رشن هتعاطتساب

 ريغ . اهلا اهيرقت ىتلا ةكرتشملا طاقنلا ضعبب فارتعالل ةلابم تناك ةيواطلا ةفسلفلا نآلو نيفقثللا
 نأ بلغيو « ةنايدلا هذه نع ءيش لك لبحي « ايلمع « ناك « ةيلامشللا نيصلا يف ايس ال « بعشلا نا
 تابالقنا لالخ مهفتح اوقال دق نوحلا ةوزغ لبق نيصلا يف اونك نيذلا نييذوبلا نابهرلا مظعم
 وت وف ماقف . تفزأ دق حالصالا ةعاس نا ادب نكلو « ةميظع ةمهملا تناك . عبارلا نرقلا
 يريشبت رود بعلل ةثدعملا ةئيدلا زكارملا ديدشتبو ذيمالتلا عمجي « نوم ا ءامسز ةدعاسمب « غنت

 مهل ضوكتي ىتح هرمأ ربدتو طالملا ىلا هئايهر لخدأو « اهنم ةيئاثلا ىتح قطانملا ةفاك يف

 صاخ عباطي « ةريخالا ريبادتلا هذه تمسوف . ءاوسلا ىلع صاخلا قاطنلاو ماعلا قاطنلإ يف مهرثأ

 ناكو «© بعشلا عم لمعلا ةيغب ةمظنم ةيبعش ةنايد كلذب تدغ يتلا ةيلامشلا نيصلا ةيذوب < زيمم

 .نيرسفملاو نيئانفلاو نيمجرتملا لمسو دباعملا ةرادا يف ايموكح مابسا «ةيناث ةبج نم «كلذ ىنعم
 « ياوس » يتلالس دبع يف نيصلا ةدحو يف قيمعلا ءادص كرت دق كلذ لك نا لوقلا انتعاطتسابو
 ,« غنات»و

 . ةيذوب ةينابهر ةيعمج سيسأت زيح اموسرم ردصأف « غنت وت وف لمح وه  يث سرك
 كلت يخيراتلاو يريضحتلاو ينيدلا لمعمل ناكيذلا مظملابهارلا اذه ةلاسرةرادحي اهؤاضعأ لصاوف
 «ةنتص» تلخدف . تابهارلا ضعب نابهرلا ىلا تمضنا ىلوالا تاعاسلا ذنمو . ةميظعلا ةيمهألا
 ىطخ ىلع راسف . ءاوسلا ىلع بونجلاو لامشلا يف قيقحتلا ةلسحرم « مهعبمج مهلضفب « ةيذوبلا

 يبدبملا نت يذلا | موو ووزن رق ةاللل سع نش يف «وه يشو ول يشن نيكلملا

 رقتسا نا دعب . ايراغشك يف اكوك ىلا يمتنت مأو يدنه بأ نم دولوملا « افيجاراموك ريبشلا

 صوصنلا نم ًاريبك ادع ةينيصلا ىلا ةنئب الل ةذ «.ناغن  غناشت يف ريخالا اذه
 « ةرابطلا سيدارف » باتكو « « اشوغافشا د يدنهلا رعاشلا «اراكملارتوس» لا امس الو «ةيذونلا

 ةسردم تاححأو « « نيدافعتسفرس » لا ةسردمل ينابهرلا ماظنلاو « ( يتافاخوس )
 . خلا « « اكيمايهدام د لا

 ةيذوبلا ةسرامم يف تزري دقو .ةيدنملا صوصنلا يف ليضفت ماقتنا نع تامجرتلا هذه عومج مني
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 حاجنلا كاذ تحمن يتلا ةيدبمألا ىلا ىتحاللا دهعلا يف يضفتس ةقيرط « ركبم دبع يف « نيصلا يف
 « اهباتيما د ل نيدبعتملا تايوخا نيستلا دبع ذم تسسأت دقف : نابايلا يفو نيصلا يف رهابلا
 . ةكرتشم تاولص ةيدأتو ةيوقت نيراتب مايقلا ةيغب تاعاتجالا دقعت تذخاو ( ةينابايلا يف اديما )
 :ةيليركسنسلا نع ةلوقنم ةفرص ةينيص ءامسأب « ًاريبك أومن ءارظعلا ءافتاسيهدوب» لا ةدابع تو
 راطخالا ةفاك نم هملا نيلبتمملا صلخي يذلا « « نب  نايوك » حبصأ «محرلا « « ارافشتيكو لاف »

 محملا يف لاوجتي يذلا « غناست يف » حبصأ « اهيرافيتيشك » و < ءىجافملا توملا نمو
 . ىكلملا يجنيو

 جاوزلا نع عنتمي بهارلا . ةيناماعلا ةامحلاو ةينايهرلا ةايحلا : نيتجرد ةينيدلا ةايحلا مزلتست
 لبق موبلا يف ةّرم الإ لكأي الو « تاناسحالا ىلع هتشيعم يف دمتعي « ةصاخ كالمأ ءانتقا نعو
 «ةئنيصلا ةيذوبلا نكلو .ربلا لامعأب نويناماعلا نونمؤملا يفتكيو .لمأتلا ىلا فرصنيو « ربظلا
 ةدابعلاب فتكت مل « ةهبألاو خذبلا اهبف ىلجتي تالافتحا اهيبناماع ماما يبحت يتلا ةيواطلا رارغ ىلع
 تالافتحا كاذنآ تثدحأ دقف .روخبلاو روهزلا مداقتو دوجسلا يأ « اهيلع تجرد يتلا ةطبسبلا
 : ةئيس رئاصم ىلا اوبتنا نيذلا صاخشألل تالافتحاو « ىتوملا دودجلل تالافتحاو « ريفكتلا
 مرتو ةسدقملا بتكلا نم عطاقم تالافتحالا هذه يف أرقت . خلا « عابجلا ةسلابألا « محجلا
 ضعب تفصتاو . يسيئرلا رودلاب نوظفتحي ةنبكلا نا ىلع « نونمؤملا اهببف كرتشيو تاولصلا
 ينيص هنأ بلغيو ) ىتوملا دودجلا صالخل ماقملا لافتحالا يف » : ةايحلا نم ديزمب تالافتحالا
 اصع هدب يفو « نينشبلا ةرهز لكشب ةعبق هسأر ىلعو « دونملا ةنهكلا دحا موقت < ( فرص
 ىلع ةسلإألا امشرمو محجلا يف الوجتم غئاست - يق رود ليثمتب « ةنانر تاقلح تاذ ةيريدصق
 ءاصع نم ةبرضب ايفزخ ءانأ مطحي « باب لك تف ىلع ةلالدلل ؛ ىكلحلا نوجس باوبا حتف
 ضعب دلقي انيب <« بكرم يف يمنبجلا رهنلا زاتجيف « هدي ىلع وجني يذلا تيملا اما . ةيرحسلا
 لافتحا يفو . فرطتلا نم ولخي ال احازم مهديشن ىلع نيلخدم نيفاذجلا ةكرح راغصلا نابهرلا
 « ةءاضم ةعمش اهنم لك لمحت يتلا نينشبلا رهز نم ةيقرو ليطاسا رهنلا يف ىقلت « ىقرغلا صيلخت
 تانايدلا « وربسم . ه ) . « نوجنيف « ىرخالا ةفضلا » ىلا مهلقت بكار ىقرغلا ابمدختتسي
 . ( ةينيصلا

 يف « نويديصلا ذخا مث . ريغصلا دبعملاو رشيملا لوح ةيناماع فئاوط نولوالا نودتملا عّمجت
 ىرخأ ةريدأ تدّيش مث . اريد ريغصلا دبعملا دفف « ةريبك دادعأب نوبهرتب < ثلاثلا نرقلا
 .لامعالا ةأفاكمل ةلمسو لضفا يه يتلا مهتاناسحأ رثاكتو نينمؤلملا دايدزاب احيردت اهتاورت تدادزأ

 كالمالا هذه تناك عبارلا نرقلا ذنمو . لاملاو ديبعلاو نكاسملاو يضارالا فئاوطلا | وطعأف
 مثوعرازمو مهيضارأو ءالؤه يفعا دقو «نيفقثملا نايه رلا نم ديدعلا اهيف ماقأ دقو « دج ةعسأو
 اولزانتي نا ىلع نابهرلا عم نيكالملا راغصو نّيحالفلا نم ريثك قفتا دقف كلذلو « بئارضلا نم
 نيدكأتم تامدخلا ضعب مه نودؤي قافتالا اذه بجومب اوناكف : مهتاكلتم نع ايروص مهل
 . ةيركسعلا ةمدخلاب وا ريخستلا لامعأب اومزاي نلو بئارض اوعفدي نأ مهنأ نم ةلباقملاب

 فدي



 نيمأ هنواع . طقف ةئقالخالا هتمق هثمدق ىلع مظعلا هريثأت م اق سيئر ةريدالا ةرادا ىلوت

 ةمظنالا بسحب متكاحي ناكو . ناكسلا كلل هتطلس تلمثو ٠ فل تاربيراو فوك

 دبع يف ًاصوصخ ترشتناو « يحسملا دبعلا تقبس ةى لا ةريغألا ةررقلا و تاك
 تبعل » , ينيدو يسايس نايلغ يف ينصلا ملاعلا نع «© تسلا تالالسلاو نامل

 «(وربسم .ه) «ينانويلا ماعلا يف رارسالاو سوبقرواةدابع رودل الثام ًارودىمقألاقرشلا ملاع يف

 لكشب يأ « ينيصلا اهموبفمب « دولخلا ةلأسم مث نم تراثأف . صالخ ةنايد اهرهوج يف يهو

 دسجلل روظنملا ريغلا يحورلا لباقملا رود سفنلل انه سيلف . ةيناحورلا ىلع ةيداملا هيف قوفتت
 - ابعومج يف رشع - ةريثك اسوفن نا . ينامورلا ينانويلا ملاعلا هب لاق يذلا < روظنملا يداملا
 نذا بولطملاف . هنف دولخلا غواب نولواحي دحاو دسج ىوس ةلباقملاب هل سيل يذلا ناسنالا نطقت
 ةسراملا ةوقب « امحيردت لحت ةدلاخ ءاضعأب « ةامحلا لالخ « هلادبا ىرحالاب وا هماود ةلاطا
 ءامسلا ىلا دوعصلا » و توملا نم صالخلا نمؤمال حبتتو « ةلئازلا ءاضعالا لحم « ةيفشقتلاو ةينيدلا

 ام سيلو : طقف رهاظ توم ىوس مث نم نيدلاخلا ءالؤه توم نوكيالف . « رابنلا حضو يف

 اوشيعي يك اولقتنا مه انيب ةثجلا رهاظ نودلاخلا اههاطعا اصع وا فيس ىوس توباتلا يف عدوب

 . نيدلاخلا نيب

 «ةليضق لامعاو ةيقالخأ ةايحيو «ةيدرف ةيذيد ةايحي متيف دلاخ مسج ىلا لئازلا مسجلا لوحت اما

 نع عانتمالا ةبواطلا ةمفوصلا نم ساسالا يفو , ةهآلاب ةمتاذ قئالعبو « ةيناسج نيراتبو

 تاتابنلاو محللاو ذيبنلا لب ©« بسحف ”بوبحلا ةئيمملا رتظحت الو . ينينجلا سفنتلاو « بوبحلا
 يذغتلل «سفنلا رصح» ملعت فدهتسنف ةيسفنتلا نيراتلا اما . موثلاو لصبلاك ةيوقلا ةمعطلا تاذ
 نا نكميو . رصحلا اذه اهيف ببستي دق ىتلا ةينامسجلا تايارطضالا ةفاك ىلع بلغتلا دعب « هنم
 ردجي نكلو . مسجلا يف سفنلا لقثت بيلاسأ ىتش ىلا يأ «سفنلا مادختسال ينينجلا سفنتلا دهم
 رحت ريقاقع نيراتلا هذه قفارتو ,ةديكأ ةجمنن ىلع هنم لوصحلا ةبغب نيراتلا جيردت كلذ غولبل

 ديب . هنمث عافترا ببسي هيلع لوصحلا بعصي يذلا رفجنزلا ايس ال « ةنطف لكب عزوتو اهتاينك
 هريصم نم صالخلا عبطتسي ال « دواخلا غولب ليبس يف دوهجلا هذه لذب ولو ىتح « ناسنالا نا

 باتك ةقدب طبضي ريصملا ررقمو « ًاليوط اتقو بلطتي دولخلا غولابف « بابشلا نس يف تام اذا

 مهتدالو لبق ريخالا اذ يف مؤامسأ نودت نيذلا مه ًادج نوردانو « ةايحلا باتكو توملا

 ةدهاشملا ىلا يضفت ةبحور ةيلقتب ةنامسجلا نيراهلا هذه قافرأ نيودتلا اذه كافل ردهو

 . يفوصلا داحتالاو لمأتلاو ةيلخاولا
 « ماتيالا ماعطا : ةحلاص ًالاعا يتأيو ةرهاط ةشبع نمؤملا شيعي نا ىلوالا ةجردلا يف بحي

 «راطخالا نم بيرقلا صيلختو « ءارقفلا ىلع ةورثلا عميزوتو «روسجلا دسشتو « تاقرطلا دهّعتو
 ةحلاصلا لامعالا ددع قوفي اياطخلا ددع نكلو . لوحععلا توملا هبيشجتو 2« ضارمالا نم هتياقوو
 يفالت نا الإ . ةحلاصلا لامعالا ةفاك نم ةدافالا داقفال دحاو ءيس لمع يفكيو « دبعب دح ىلا

 ةيواطلا

 فدو



 «لهاجلا نمؤملا نع نودلاخلاو ةملآلا ثحبد ام املاغف . سوقطلا ضعب تسروم اذا نكمم كلذ

 ةوطخلا اوطخم نا مهيلع : يبلسلا فقوملا اذه اوذقي ال نأب نيرينتسملا ىلع يضقي بجاولا نكلو

 نم رشكأ ةملآلا ءالؤهو . مهل صالخلا نيمأت مدحو نوعيطتسي نيذلا ةهلآلا نع اوثحبيو ىلوالا

 ريثك لسلست بسحي نوعزوم مهف . يذوبلا نوزلل ًارثأ مهنيسعت يف ىرن نا بحو « اوصخ نا

 تحبصأ نورينتسملا عابتالا مدقت اماكو .رشبلاو ةنآلا نيب ءاطسولا هيف نودلاخلا فلؤي بتارملا

 بسن دّلقيو . مهتصاخ نم ايحيردت اودغو لسلستلا اذه تاجرد اوقلستو نيدلاخلاب ةلص مهل

 ردحني ام ابلاغو . روصقلا يف اهرارغ ىلع شيعيو هتراداو يروطاربمالا لسلستلا اذه ةلآلا

 ثحبلا نا ذا مهدوجو ديرب نم لك مدح ال نكلو « لابجلا رواغم يف نومسقيو ضرالا ىلا ةحلآلا

 الو تاقفنلا ةظهاب رافسالا نا كلذ ىلا فضا « ليوطو قاش لم ماعلا يف ةهلآلا نع

 « ضيا درف لك يف لب « بسحف ماعلا يف اوسيل مهنأآل مهيلا لوصولل رشابم ليبس كلائه
 « نذا ناكمالابف . ريبكلا ملاعلا ةملآ السلا ذيب ؛ لجل فمع ىف « ريغص ملاع ناسنالاو

 ةيادملا يف ةدهاشملا نآل ابردتو اماع ينمو انني هاف 0 « لمأتلا يف راكفألا عمجي

 ةحلآلا ةرهظم ايجيردت ل يصافتلا حضتتف « نيرمتلاب الإ نسحتت الو . ضومغلا نم ريثك ىلع
 ٠ مهازيم لكب

 ةدهاشملا ىلا لوصولا بجيف : ةيحورلا ةايحلا ةبثع ىوس تسيل ةيلخادلا ةدهاشملا نا ريغ

 ةمئادلا ةقئافلا ةقيقحلا يأ « « واط » «قيرطلا غولب حبتت يتلا < قيلط رح فاطخنا يهو « ايلعلا

 ةايحلا ىرا 4 فدهلا وه اذه ناك اذا « ودبي نكلو . اهب يفوصلا داحتالا ققحتي يتلا دوجولا

 . وعم تاسرابلا لقا اووهتسا دق نينمؤملا نا ذا ةيواطلا يف اجاور فرعت م ةيفوصلا

 راطإ ديعي دح ىلا ةيطختم ايحيردت تمظنت مث نينمؤملا رول ًالصأ ةيواطلا ةنايدلا تسسأت

 مئاعلا ةروث رداوب < 4 ل هتيلكب بعشلا لمشت ىتح ةيظحلا تاقبطلا
 نه مغرلا ىلع ةيالصلا ضعب ىلع نوناقل ةعضاخس مظنتلا ةخسار ةنايد تحبصأ دق تناك « ءارفصلا

 اا اهفئاوط تعضخو .يدلاولا اهرهظم

 هنواعي ىلعأ سيئر « قرشلا ىلا « ءارفصلا مئاامعلا دنع « اهيتارم مّلس ىلعأ يف ماقو . دحاو

 ةرحسلا رابك : ةيضقالا ةرادا اومساقت نيذلا ( غناف ) ةرحسلا هدعب ءاجو . نارخآ ناسيئر

 ةنس نيب ( غناف  وايس ) مهراغصو « قوف اف نمؤم فالآ ةرشع نوؤش توريدي ( غناف 1 )

 . نينمؤملا روهمجو ةرحسلا نيب ءاطسو اوناك نيذلا رابكلا ءاسؤرلا ًاريخا ءاجو . فال ةشامو

 . ابيرقت ةلداعتم بترلا ناف برغلا يف ءارفصلا ا ما هذه تفلتخا اذاو

 ىلا وأ « هنبا ىلا هرودب اهمّلسيو هيبا نم هتفيظو « ( يش ) ملعملا « ة ةفئاطلا سيئر متسي

 ا ل « خلا « هيشا وا همع

 « ىلوالا ةجردلا يف « ناك سلجملا اذ ه لمع نا ودبيو ؛ ةيلسلست بترب مهيلع معني « ءاسنو

 «تايفولاو تادالولا توديفق « « هاياعر » ءاصحا سئرلا ىلوتيو .ةدايعلل ةمزاللا لاومالا نيمأت
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 ةلماعملا ىلع اهبجوب لصحيب يك يناثلا ملاعلاىلا تملا اهبحصتس « ريصملا لجس » نع ًاخسن ملسيو

 . ءانقثالا نونمؤملا اهقحتسي يتلا ةيلمضفتلا

 نع مهقرف عمجتو « رغآ ءيش يأ لبق نورشبم مهف : ىلوالا ةجردلا يف يثيد ءاسؤرلا رود

 توم وا « تنب وأ «يبص ةدالو ) « ةفلتخم تابسانم يف « تالئاعلا مل يبحتو . ءادتهالا قيرط

 نيماعملا رودو . ايادهو ةبدأم ىلع هرهوج يف موقي ديعلاب هبشأ ًالافتحا ( . خلا «ةلئاعلا دارفا دحا

 : ةمراص ةبوقع « ةفصلا هذه, لانتو « كلذك ضارمالاو « اياطخ دبتعت مئارجلا : اضيا هلك ينيد

 ليياكم ةسمخ ميدقت مهيلع ضرفيو - نجسلاب هييش - « ةلزع تيب » لوخدب ىضرملا ىلع محبف
 ًاقافو « باقلالاو بترلا عزوتو « ريهاملا نيب ىوقتلا رشن مهترادا نم ةياغلاو . ةنسلا يف ازرأ

 ةيئيدلا ةايحلا باوبأ ىرأل « ءاوسلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا ىلع « ةينيدلا ةسراملا يف مدقتلا ةجردل

 نع عانتمالاو « ةيسفنتلا نيراغلا ىلا ةابحلا هذ م دنتستو . زيت امنود نيسنجلا الكل ةحوتفم
 ةليوطلا ةامحلاو ةحصلا ريفوتل ةدعم يهو « ةيسنجلا ةحصلاب ةيانعلاو لئاضفلا ةسراممو < بوبحلا

 ةيانعلا هذ فهو قالخالا هذهو فشقتلا اذه لاّتسا تاونس رسثع نم لقأ يف . نينبلاو ةداعسلاو

 :ةيعاجف ةينيدلا ةايحلا هذه رهاظم اما ,ةلجلاب تاءادتها ضرتفي يذلا ءيشلا «نمؤم موو ٠..

 خيراوت يف ةريبك دايعأ ماقت . نينمؤملا ءافشل ةكرتشم تاواصو « ةلجلاب ءافشو « ةينلع تافارتعا
 مسا رخآآلا ضعبلا ىلعو « موصلا » مسا اهضعب ىلع قلطي « رابنلاو لبللا لادتعاو سمشلا بالقا

 تحت ( ةينامثو ةتس نيب ) نينمؤملا نم دودحم ددع ىوس اهنم ىلوالا يف عمتج الو « « ةبعجلا »
 سوقطل دايعالا مضخت الو .ةيناثلا دايعالا يف ددحم ريغ مذدع نا لاح يف « نيماعملا دحا فارشا

 نا ذا « ةتباث خيراوت يف اهلك اهب لفتحي الو ©« ىرخأو ةعيش نيل فلتخت لب « ةلئاتم ةنئعم بترو

 موقتو . ةسدقم ةحاسم يف قلطلا ءاوهلا يف ماقت اهلك اهنا دب . ًاضيا تابسانملا هضرفت اهضعب

 ةيبرح مئامت اهيف عزوتو « ءامسلا هلإل ماقت يتلا ىربكلا ةحببذلا يف ةيرشب اياحض يه ةفلتخم نيبارقب

 ”دعملا < محفلاو لحولا « موص » فو . ىمرملا ىلع عزوت يتلا ةيفاشلا ىقرلا ةسلابأ ةمواقمل ة”دعم

 مهسوؤر نيسّكتم نونمؤملا مقتسيو « لحولاب ةببجلاو محفلاب هجولا ىلطي « ضارمالا بنجتل
 مايأ ةثالث ةليط نوموصيو . عباصالا نيدقاع نوريسيو « مبهاوفأ لخدي ًاثعشتم ًارعش نيلسرمو

 .نوتوي فوس وا اوتامنيذلا دودجلا ةمحرلانوستليو ةبوتلا نوسراميو حباذملا ممباصم نوئيضيو

 « ينلع حاكن اهقفاريو ركسلا يف كاهنالاو لكالا يف طارفالا عباط دابعالا هذه ضعب يدترتو

 ًاوج رفوي ًاجارخا ةمزاتسم ءودهلب فصتت دابعالا ىظعم نكلو . نويذوبلا هل "بتغي يذلا ءيشلا

 «دوجسلاو ةليوطلا ةكرتشملا تاواصلاو لوبطلا برضو ىقسوملاو روخبلاو حيباصملا :طقف ايفوص
 , لقالا ىلع ربشلا يف نانثا اهنم ماقيو « مايأ ةعبس وأ ةسمخ ىتح مودت دقو

 . ةيواطلا حاجن يف ديعب دح ىلا تالافتحالا هذهو دابعالا هذه ثمهسأ دقل

 قالخألل لب درفلل مات إ ةيذوبلاو ةيواطلا ضيقت ىلع < ةيسوشوفنوكلا نا

 تاقبطلا يف ترصحناوةصمر ةديقع امأكو تدب .لوالا ةجردلا يف ةمموكحلا

 نذا ةيسويشوفنوكلاف . ةيبعشلا ناهذالا ةفاك ايلا هجوب ةيصخشلا ةنايدلا فاشتكا نآل ةماحلا

 ةيسويشوفث وكلا
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 يف ةذغلا هذ م نيفقثملا ةديقع ىرن نلو . يلمع دحلم ىلقع بهذم اهنا ذا : ةيقوصلا ضيقن
 ةلالس دبع يف < ىتحال نمز يف الإ رهدوت نلو « غنات » ةلالس دبع رخنآ نم ءادتبا الإ راشتنالا
 ١6٠١ نيب ) « غنوجام د امه «ناروبشم نارسفم حجت نبح « نيقحاللا ناحلا دبع فو « غنوس »

 . امحالتم ًاربظم « ىلوالا ةرملل « اماطعا يف ( 801 و 11٠ نيب ) « ناويه غنشت » و ( 1668و

 . ةيكيسالكلا بتكلا ملعت ىلا ًادنتسمو ةيكلف ءىدابم ىلع اينبم كح بهذم اهرهوجت تتأف
 مدقا « هعوبمج يف « هنا لاح يف سويشوفنوك ىلا ملعتلا اذ ه ةبسن ىلع ًايدبلقت اوجرد دقو
 يش ) « ديشانالا باتك » و « ( غنك يي ) « تالوحتلا باتك » كانه ناك دقف . ًادبع
 « فيرخلا لوصف'» و « عيبرلا لوصف ١» و 6 ( غنك .وش ) « قئاثولا باتك »و « ( غنك

 غيص ىلع يوطني ينقتف ملعتلا اما . ( غنك يل ) « سوقطلا باتك »و ( وبيست - نيوشت )
 ةسايسلاو محلا قالخنأب قلعتت ةيرثن تاراتخمو ةعزنلا ةيريسفت وا ةيقالخا دئاصقو ةمفارع

 فرأل « نام لا دبع يف « اوعس اذاو . تالافتحالاو دابعالا فصوو ةيلحملا رابخالاو ةموكحلاو

 نآل اصوصخ اوعس دقف « قحال دبع يف عضويس يذلا تالوقعملا لع رصانع ابنم اوصلختسي
 دعب يوطني ال ايفسلف اميلعت اهتالمتشم ىلع اونب دقو . هدبيأت وا ماظنلا ىلع محلا اهيف اوفشتكي
 زكارم ثددعت مث . ايمسر الكش « ىلوالا ةرمال « ذختا هنكلو « يفسلف ثحي وا ةدحو ةيأ ىلع

 تنفلتخاو « ايصخش آريسفت اهنم لك حرتقاو لوالا نرقلا يف ١١ اهددع علبف : ايجيردت ملعتلا
 ًاملمع راد دق وهو < رهوجلا نود ليصافتلا لوانت فالتخالا نكلو « انامحا انيب ًافالتخا ءارآلا

 ضرالا نمو « جتلتو يطغت يتلا ءامسلا نم ملاعلا فلأتيو . يبدالا ملاعلاو يداملا ملاعلا لعافت لوح
 عتمتيو © ليصاحللا هذه فرشأ ناسنالا . ءايشالاو ةيحلا تانئاكلا اههنيبو <« يذغتو لممحت يتلا
 « « واط د « قيرطلا ناسنالا فلاخي ال املاط ايعيبط ريس ملاعلا ريسيو . روعشلاو يعولاب هدحو
 محلاو . هنزاوت نامظني نيذللا « غناي » و ؛« ني » نيأدبملا تبقاعت وا « هلك ماظنلا سوست يتلا
 ةيوامسلا ثراوكلا بلجتسيو يبدالا ملاعلا بارطضا نع لوؤسم « ةئيسلا لاعفالا لبق < ءيسلا
 . ةيضرآلاو

 دبع يفو .ةيروطاربمالا ءاحنأ ةفاك يف اماع اميلعت حبصأف نيفقثملا بهذم نوقباسلا ناهلا رقأ
 نم مخض ددع ىلع « هرشن رما اهيلا لوكوملا 6 « ىربكلا ةسردملا » ثلمتشا نيقحاللا ناملا

 . اهبالطو اهساعم نكاسمو اهتبتكمو اهسورد تاعاقب ةبعماج ةئيدمب هبسأ تناكف : ةينبالا

 بتك ةدع وأ باتك سيردت اهمف نيسردملا دحا ىلوتي سرادم ةدع ءاضق لك يف اهب تقحلأ دقو

 دعب 1٠ ةنسلا يف ًادج اعفترم ناك بالطلا ددع نا حجرن نحتو . نييكيسالكلا تافلؤم نم
 « تاونس دعب «اههف لبقتسا دقو 24١86٠ فرغلاو 76١ تغلب ةيئانبلا ةعومجلا نا ذا حيسملا

 ةرما تحت ناكو <« سيئر ىلا اهترادا تدنسأ . نيلجسملا بالطلا ىلا ةفاضالاب عمتسم .٠+ ٠"
 دعب ١65 ةئسلا ماظن بجوا . ةبلطلا ىلا هنولقنيو مهميلعت نوقلتي نودعاسم ةذتاسأ نيملعملا
 قحي ناحتما ىلا ةرودلا :رختآ يف ةبلطلا عضخأو « نيتنس يف نييكيسالك نيفلؤم سرد حبسملا
 نم مهنكمت ةيناث ةرود ةعباتمل نورطضيف نوبسأرلا اما . بترم يضاقتو بقل لمح هبف نيحجانلل

 انحا



 نيفلؤملا اوسرد « مهسورد ةعباتم يف ضعبلا بغر اذاو . ىرخأ ةرم ناحتمالا ىلا مدقتلا
 ابلكح سوردلا نا يأ « نيتلس قرغتست ةرود يف دحاو لدعم نيرخآلا ةثالثلا نيمكيسالكلا

 ةلئسألا نم ةلسلسب ناحتمالا موقيو . ةرود لك ةياهن يف ناحتما اهللختي تاونس ينام قرغتست
 ةلثسالا تناك اذا ةريسمبكو ( ةلهس ةلئسالا تناك اذا ةريغص « ةيبشخ تاحول ىلع ةبوتكملا
 مهب مهتلثسأ ةبلطلا راتخيو ىرخالا برق ةدحاولا قلعت تاحوللا هذه تناك . ةصيوع
 . اهبلا هنود'دسي

 يناثلا نينرقلا نيب ام ةعرسب روطت دقو . ةنك احلا تاقبطلا لقع متظنملا ملعتلا اذه بله
 ةيقاعتملا تامزالا نابا نيفقثملا لف دودر يف ريبك نأش امل ناك يمايس قلخو دالإ وحن عبارلاو
 للا ىلا هلآم ءيش لكف : درفلا آلا حسفي ل « فارشا بهذم وه ثيح نمو . دبعلا كاذ يف
 ' ىلع يي ا وو ا دوي وبما يعامل ةمخضلا ةينوكلا

 ىلا نيحلاصلا كولملا دحا جاتحا اذا ةعبفرلا فئاظولا لغش نم نكمتلل يأ « ماعلا ريس نسح
 صتخصخ يتلا ةيوئبلا ىوقتلا ىوس ةيعاّتجالا قالخالا ءىدابم ضعبل ”لاجملا حسفي لو .نيراشتسم
 يف سيل مهيدلاو وحن ءانبألا بجاوب يعيبطلا روعشلا اذه نكلو . « منك وايه » وه باتك هل

 ضعب ضرفي فصولا قيقد روتسد ماما نحنف : ةماعلا ةكرحلا رصانع نم رصنع ىوس عقاولا
 قئالعلا امظنم «يلئاعلا راطالا ديعب دح ىلا ىطختيو تاومالاو ءابحالا نيدلاولا وحن لامعالا
 د روتسدلا اذه يدؤيو . ةبطاق ةيرشبلا نيبو « كلملاو اياعرلا نيبو«نيسوؤرملاو ءاسؤرلا

 . ةينوكو ةيعامج ةيواز نم هتاذ لماكت ىلا
 دعب تبهذ يتلا تازهلا ماما دمصي مل ثلاثلا نرقلا ىتح نوفقثملا هققح يذلا محالتلا نا ريغ

 بهذملا ضبني نلو .ثالثلا كلاما دبع يف نيصلا 'ماسقنا يممرلا ملعتلا ىلا ىضوفلا داعأف .ناهلا
 . عباسلا نرقلا لبق يسوشوفنوكلا

 تضرف يتلا تابارطضالا نم ريثأتب «دبعلا اذه لالج «نوينيصلا زحنأ

 نم ريثأتيو © ةنايدلا يف يفطاع دضع نع ثحبلا ىلا دارفالا ىلع
 ًاضيا ةينيدلا ءارآلا ديحوت أدب ىلا « ايدرف اصالخو ًاطيسب ًايقالخا اماع مه تمدق ينلا ةيذوبلا

 يقيقحا اطالتخا نأ كلذ ىلا فشأ ايسفن ةيسوشوفن :وكلا ةيطارقوتسرالا يف هرثأ كرت يذلا

 طاقنلا ضعب يف نيدلا لاجر لداحت اذاو ؛ ةريخالا هذه لوخد ذنم ةيذوبلاو ةيواطلا نب ماق دق
 صالخلا يف رصحنلا دق لوالا اهماّتها ناذا : ةيمهأ ةبأ اهرعت مل بعشلا ةماع ناف « ةيدئاقعلا
 سودرفلاو يذوبلا سودرفلا نيب مث نم بعشلا زيي ملف . ةديعسلا ةدلاخلا ةانبحلا ىلع لوصحلاو

 . موهبفمو سوسحم !هالكو « يواطلا

 لعفب ايجيردت اهتهلآ لوحت يتلا ةيواطلا ىلا « ةيذوبلا نم ريثأتب ©« صمقتلا ةديقع ثب”رست

 « كاذن7 ةدئاس تناك يلا ةيحورلا ةرارحلا برستب « اهتبج نم « ةيذوبلا تباسو , هسفن ريثأتلا
 نييواطلا نيئمؤملا ىدل مظعلا حاجننلا كاذ تزرحا يتلا تالافتحالا كلت اهتالافتحا تحوتساو

 ءارآلا ديحوت ىلا تاعزتلا

 فذ



 :ةيجذدومللا تالاطلا ضعب اهنع تيور ىثلا «ةقراخلا ةيناسفنلا» رهاوظلا «ةمناث ةبج نم « تلأوتو

 روفلا ىلع تبتكو ةيتيركسنسلا لكتب ةأجف تاضيرملا ىدحا تعرش ثلاثلا نرقلا لئاوا يفف
 رخاوا يف ثدحو . ةيذوب « ارتوس » هنا كلذ دعب نيبت الصف نيرشع نم ايتيركسنس ًافلؤم

 « ةبنصلا ةغللاب تلمأ دق ىربكلا ةيسويشوفنوكلا ةسردملا يماعم دحا ةنبا نا عبارلا نرقلا
 تبرستو .اهب اهبلع يحولا لزن يذوب ًافلؤم نيرشع ةبارق «ةرسشع ةسداسلا نسو ةعساتلا نس نيب

 . صاخب عونب صمقتلا اهنمو « نيفقثملا بهذم ىلا ةيذوبلا ءارآلا ضعب كلذك

 انه تلذب يتلا تالواحلا نم مغرلا ىلع ةقحاللا نورقلا لالخ لدابتملا برستلا اذه دادزيس

 ليبس يف اهعارص اهكتبنأ دق ةيواطلاو ةيذوبلا نا ريغ .ةديقعلا ةواقن ىلع ظافحلل كلاثهو كانهو
 لبق ثدحي مل كلذ نككلو . ةيسويشوفنوكلل ةياهنلا يف ةبلغلا تناكف « ةينيصلا سوفنلا بسك
 . « نات » ةلالس

 ةيماعلاو ةينقثلا تافاشتكالا
 ىلع اهمادختسا دبع وا ةيودالاو ةسلآلا تافاشتكالا دبع وه هددصب نحن يذلا دبعلا نا

 تاحوتفلاو « اهيلا انرشأ يتلا ةيركفلا ةروثلا 4 يبيدب وه اك « تقفار دق يهو . عساو قاطن
 .نيستلا دبعو نيقحاللا ناحلا دبع يف نيصلا نازيمب نيذللا ةدجلاو خذبلا ىلا عشجلا لدملاو «ةينيصلا

 « يلآلا لقحلا يفف . ةفلتخم لوقح يف « اهقيبطت رشتنا وا « تافاشتكالا هذه ترشتتا اماو

 حبسملا لبق لوالا ترقلا يف فشتكاو قبس يذلا ثالثلا ننسلا اذ ثارحملا ركذن نا اننكمي
 دبعلا لئاوا ذنم تفرع ىتلا ةمئاملا ةئحطملاو « ةيروطاربمالا ءاحنأ ةفاك يف كاذنآ رشتناو
 « عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف اهس ال « عمتجلا تاقبط:عيمج كلذ دعب اهتمدختساو « يحيسملا
 ىلا 46 و ه٠ نم هبف تاساردلا ددع ضفخف « ثلاثلا ترقلا يف نسُّحو طّسب' يذلا لونلاو

 اسهتالجع تراد يتلاو ةيلآلا تاراطقلا أدبمل اقافو تمص يتلا « ةيبونجلا ةبرعلا » و « طقف ١

 . مامالا ىلا ( نوتسب ) سّيكم_ اهعفدي ةكرحتم رواحو ةئئسم ةزهجأ ةطساوب
 نوكحتس يذلا قرولا نوجعم ةعانص يناثلا نرقلا نايصخ دحا فشتكا « رغنآ لقح يفو

 . لبقتسملا يف ةميظعلا ةيمهالا كلت هل

 نم سيل . كلفلا لع لقح يف تافاشتكالا نم ربكألا ددعلا ىلا لصوت دق دبعلا اذه نأ ريغ
 نيسحت نم اهبلع هلخدا ام نكلو « ةقباسلا نرورقلا تافاشتكا ضعب نم دافتسا هنا ف بير

 تالآلا لاخدا خيرات وهو « رششع ثلاثلا نرقلا ىئتح انبيلع نودمتعي نيينيصلا لعج ليكتو
 . لوفملا يديأ ىلع نيصلا ىلا ةيسرافلا

 « ساقلا ةخولو « ةلوزملاو « ةيئاملا ةعاسلا : ةيلاتلا تاودالا ناهلا لبق نوينيصلا فرع
 يتلا ةيندعملا رئاودلاو راظنملا املا اوفاضأو اهيلع تاريوحتلا ناهلا لخدأف . ةيسمشلا ةعاسلاو
 كاذن 7 كلفلا ءاماع لصوت » < كلذ لضفبو . ةيوامسلا ةركلاو « ةيوامسلا مارجالا تاكرح لثق
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 تاكرح ىلا ءادتهالاو « ةينوناق ةمانزور عضوو « ةيئاوتسالا ةنسلل يبرقتلا لوطلا ديدحت ىلا

 « كلفلا ةظحالب ةصاخ ةينقت داحاو « ماعلا لمشمتل ةماعلا تايرظنلا ىلوأب ضوبنلاو « تارايسلا
 ضعب ىلا اولصوتو « رمقلا تاكرح ايسالو « تارايسلا تاكرح اوحضوأ .(وربسم .ه)

 *؟ه نيب ) لادتعالا ةطقن ةردابم اوفشتكاو فوسكلاو فوسخلا ديعاوم ديدحت يف قيقدتلا

 ىلا سماتلا ةلحرم نم مبلضفب لقتنا دق كلفلا لع نا لوقلا انتعاطتسابو . ( حبسملا دعب الم. و

 . « ةيرصعلا » تاقيقحتلا ةلحرم

 تلح دقو « يقيقح ءانبب هبشأ ( وبل وك « ويه وبل ) ةيئاملا ةعاسلا تناك
 1 ةيئاملا ةعاسلا

 ةا سيح تمظن . الماك امري سيقت ثيحب تممصو « ًادبع مدقأ ةيئام ةعاس لحم 9

 ىلع ةدضنم ةاطغم ضاوحا ةثالث نم تفلأت . ةجودزم تناك اه:أل « ًارابنو اليل يروبملا رصقلا

 ةعاسلا لكشب مانا موقي قارملا لفسا يف . بّصّمو « ةكرحلا ظني ضوحو ؛ نازخ : قارم

 ةعاسلا ءانا وه اذه ريخالا ءانالاو « جردم يفدعم قاس هيف رع بوقثم ءاطغ هولعي ةعيدقلا ةنئاملا

 عبر رورم ىلا ابنم لك ريشي طوطخم ةيواستم ءازحأ مّسقمو ةماوع يف تبثم قاسلا . تاذلاب

 تاريشت هادي , ةعاسلا ليكو رودب موقي هبعارذ طسبي لاثم بقثلا ماما فقيو . ( وك ) ةعاس

 , ءانالا يف ءاملا ىوتسم عافتراب ةماوعلا تعفترا اماك هبعارذ نيب ىلاوتت يتلا قاسلا ماسقا ىلل

 ضاوجالا نم لفسالا مسقلا يف تبثملكشلا ينينت روبنص ةطساوب اهضعبب ضاوحالا هذه لصتتو

 يوطني ةرشابم ةعاسلا واعي يذلا ضوحلا نا كلذ ىلا فضأ , هقدش نم ءاملاب فذقي ةثالثلا ايلعلا

 ضاوحالا هذه ةيطغالا واعتو .اهب ةعاسلا نيو مظنيو هايملاىوتسم عافترا نود لوحي بصم ىلع

 . بيبانالا دسي دق بيرغ مسج يأ ءاملا.ىلا برستي ال ىتح اهعيمج

 تاراهنلا لوط توافتو هايملا ةممك لدعم رارمتسا نيمأت : نيتلأسم دبعلا كاذ وسدنبم هجاو

 «ةعاس ةرشع يتنثال ايرظن هتعس يفكت ناز ةئاثمب ىلعالا ضوحلا ناك , لوصفلا بسحي يلايللاو

 ضوملا ناكو . لئاسولا نم ةليسوب ءاضتقالا دنع هنوألعو هيف ءاملا ىوتسم نوبقارب اوناك مهنكلو

 ضئافلا باعيتسال ادعم ناك دقف ثلاثلا اما ,تباث ىوتسم ىلع ظافحلا هنم ةياغلا امظنم ءانا ىناثلا

 تناكو . ابيرقت ماظتناب ةعاسلا يف بصت هايملا تناك زاهجلا اذه لضفبو .قباسلا ضوحلا هام نم
 يف لفقيو راهنلا لوا يف حتفي امهدحا : نيرونصب زهم لفسلا ءانالاف « ةجودزم ةعاسلا هذه

 عافتراب عفتري يذلا قاسلا اما . ليللا لوا يف حتفيو رابنلا لوا يف لفقي يناثلاو « لبللا لوا

 نم ريخالا ةعاسلا عبر ىلا كاذن3 ريشي هنا يأ « ءانالا مىلتي نيح بقثلا نم هلك جرخبف « هايملا

 حجرالاف « ةعاسلا ءانا غيرفت ةقيرط نع ركذي مل ائيش نا نم مغرلا ىلعو . لبللا نم وا راهنلا

 نآليرفتلا اذهب مايقلل ًادج اعستم تقولا ناكو « ءانالا لفسا يف ةدادس وا روبنصب نمي ناك هنا

 يف ةباصلا ءاملا ةينك نا يف بير الو . نيرشعو عبرا لصأ نم ةرشع يتنثا فقوتت « ةعاس » لك

 ( وربسم . ه تاريدقتل ءانب « جاتنتمالا انتنكمبو « ققدم باسلل تعضخ دق ةعاسلا ءانا

 ضومحلا يف طغضلا نوكي نأ ةجيتنلا هذه نيمأتل بجو دقو ,ةطقن ةطقنو ءطبب بصت تناك اهنا

 لك



 ىلا ءاملا رج اوركفي ل نيسدنبملا نأ ثيح نم ًايرورض طيسولا ضوحلا اذه ناكو «اتبات مثظنملا

 نم ناك ) ةعاسلا ءانا يف ةباصلا هايملا ةينك مظنتل فاك ريغ ديحولا ضوحلا' اذه نكلو . نازخلا

 ىلع « وه : مظنتلا نمؤي لآ زاهج هبف دجوا كلذلو « ( ناث ضوح هبتاج ىلا موقي نا بجاولا

 ىوتسملا دنع تباث يناثلاو هايملا ضئاف بصم دسب كرحتم هيفرط دحا نازيمب هبشأ « ودبي ام
 ىوتسملا ءاملا ولعت نا امن . قيئزلا ضعبب ريخالا فرطلا اذه زبج دقو . ءاملا هولعت الأ بحي يذلا
 ضئاف بصم حتفيو كرحتملا نازيملا فرط عفتريف قيئثزلا طاقن ضعب كرحتت ىتح امى ددحلا

 ًايقفا نازيملا يوتسيو هنزاكم ىلا قيئزلا:دوعي ضوحلا يف اهاوتسم ىلإ ءاملا دوعت نيحو « هانملا

 . طغضلا مظتني كلذبو « ىرخا ةرم هايمللا ضئاف بصم "دسيو

 اومدختسا دق مهنأل تابوعصلا ضعب نوينيصلا نوسدنبملا هجاو دقف تقولا ريدقت ددصب امأ

 سمشلا قورش دنعيرم ناك ةيناثلاب ىلوالا لادبا نآلو « ليلل ىرخالاو رابنلل امههادحا نيتعاس

 اوفالت مهنكلو . ليللاو راهنلا رصق ةاشامل ةبقاعتم طبض تابلمع كلذ بجوتسا دقو : اهبورغو

 ١(. ب راووع وك ) الماك ةعاس عبر رصق وأ را يلا لاط ااك قاسلا ريستب كلذ

 ًاقاس نوعبرا يلاتلاب كانه ناكو « ةنسلا لالخ ةعاس نيرسشعو اعبرأ عمجي قرف مث نم نوكتبف

 ىلا ىضفأ دق ريدقتلا اذه نا لجو . مايأ ةعست لك لدبت ( ةيلبل نورسشعو ةيراهن اهنم نوزشع )

 لوالا ترقلا رخاوا يف « غنوج وه » هروحف « عقاولا ىلا ةبسنلاب ةبمهالا ضعب ىلع تاقورف
 اذه نأش نم ناك يتلا ءاطخألا نم مغرلا ىلعو .فصنو مايأ ةعبس لك لدبت اقاس 4م مادختساب
 ءاطخالا هذه نا كلذ ىلا فضا .رشع يناثلا نرقلا ىتح هب لمع دقف ضبا اهبلإ رجم نا ريدقتلا

 يهو « وقم يوتشلا سمشلا بلقنم يف ىلعأ دحك فصنو قئاقد سمخ ؛ نأث تاذ نكت مل
 . نيمجتملا ىوس قياضت الو ةيموبلا ةايحلا يف اهل رثأ ال ءاطخا

 تراكم يف ايدوع ضرالا يف زرغي ليوط دئو ىلع ناملا دبع يف ةلوزملا ترصتقا
 ةبقفأ ضرا يفبصتني .(ةيناثلا فاعضأ دحأب وا ) مادقاةيناؤي ه"ولع دادح ,سماش و

 هسفن وه نوكي نا بجي (ناهلا لبق مدختسا) يئام ندافةطساوب اهحطس ءاوتسا نم تبثتسي مات

 طاسوأو ةعبرملا ضرالا اياوز ىلا دتولا ىلعأ نم لامح. ةينامث ةياغلا هذهل دشتف : اضيا امامت ايدومع

 . اما ايدومسدتولا لعج.ىلا  ؛ ا“ ؛ ًالوط ةيواستملا  لابحلا رتوت يدؤيف © ضرالا هذه عولض
 لمعتساف ؛ هلاقتنا سردو ضرالا ىلع سشلا همسرت يذلا لظلا سايقل ةلوزملا تمدختسا

 دبعلا يف ةحوللا هذه تفرع . ( ياوك وت ) « سايقلا ةحول » ةياغلا هذه نوبنيصلا كلفلا ءاماع

 «فرحنملا عيرملالكش اهبلكش «بشنخلا وا زنودبلا وا فزخلا واب شيلان م عنصت تناكو «قباسلا

 بلقلملا راهن يفو « دتولا بناجي ًاضرا عضرت . مم 704و4 و مم 47 نبي افوط حوادتيو
 د'ادجت © يفصصلا بلقنملا خيرات دادحي نا دعب . ةيسوللا لوط كتولا :لظ:يواسي 4 ًاربظ ©« يفيصلا

 موي نينامو نينثاو ةئام رورم دعب يأ : ةظحالملا هذه نم ًاقالطنا ايباسح يوتشلا بلقنملا خيرات
 دعب مويلا ضعبو ًاموي غلبي سوسح أطخ ىلع تاباسحلا هذه تواطنا دقو . مويلا'ناثأ ةسمخو
 . يقبقحلا يوتشلا بلقثملا

 فدي



 شاقل اهءادختسا نكمي ةليوطو ةج”ردم ةيقيقح "ةرطسم ةحوللا هذهتلدبأ ناملا دبع لئم
 نرأش ذئذنم لقف . اقالطا اهوطأ « يوتشلا بلقنملا لظ اهبف ام ةنسلا مايأ ةفاك يف لالظلا
 « يرمقلا ربشلا ريدقت يف أطخ ةرورشلاب هقفار ةيسمشلا ةنسلا ريدقت يف أطخلا نكلو « « ءاطخالا

 عبارلا نرقلا يف الإ ة ةقدلا نم ديزم ىلا اولصوتي مو .ةئيصلا ةماتزوزلا يف ناطبارتم ناريدقتلاو

 3 ةمململاو ةنسحملا « ةادالا هذه حنتت ملاك « سايقلا ةحول ةطساوب ةريثك تاباسح ءارحا دعب
 .خيراتلا كاذ ىتح هل اوببتني مل يذلا لوصفلا توافت تابثا «طقف سماخلا نرقلا يف الإ «يسشلا
 اونب يتلا كلفلا لع يف ةيساسالا ةادالا نيبنبصلل ناك يسمشلا دتولا ناف < كلذ لك نم مغرلا ىلعو
 7 .٠ ملاعلا لكش لوح احوضو مهفراعم دعبأ اهيلع

 ريبغت خيراوت نم دكأتلا ةلوزملا نم ةبيرق ةصاخ ةادأ ناهلا دبع ذنم تمدختسا

 لكشلا ةامطتسم (بشب نم) ةحول ةادالا هذه تناكو . ةيئاملا ةعاسلا يف قاسلا
 ةرئاد هملاوح تمسرو مم ةو* هرطق غلبي ريدتسم بقث ابطسو يف رفح مماما اك مم 84
 داعبألا ةيواستم ةريغص بوقث ةرئادلا هذه نمنييلفسلا نيثلثلا يف رفح دقو .مم #7 اهرطق غلبي
 ةعاسلا عايرأ ددع ىلا تايسفتلا هذه ريشت . ةميقتسم طوطخ طسولاب اهلصت 55 ىلا ١ نم ةمقرم
 دقو . اهيورغو اهقورش دنع سمشلا تمس باسح يف فارطالا تابسقت مدختستو « راهنلا يف
 ىلع ًايقفأ عضوت ةحوللا هذه نا "لجو . ةمات ةفرعم هتفرعم ىلا نالا دبع يف نوينبصلا لصوت

 مقرملا ريغلا ممقلا هجوبو . سمشلا مدقت ىلا يطسولا بقثلا يف زرفملا قاسلا ريشيف « وتسم
 قيقدتلا نود لوحت قاسلا ةناخثنأل ةعاسلا ةفرعم اهنم دصقلا نوكي نا نكمي الو .بونجلا وحن
 ضيقت لص يشل ةفاسلا كلو ًانابحا ةثالث وا نيطخ وا « طخ +. نم ناكأ يطغي هلل نآل)
 ةيهأآلا نفف . ةيئاملا ةعاسلا يف قاسلا ريمغت دعوم ديدحت يف « لظلا ةبقارمب < تمدختسا « كلذ

 ريشت طبض ىلع هتيلكب فقوتم تقولا طبض نآل «تاريبغتلا هذه دعوم يف أطخ لصحي الأ ناك

 ةبقارملا تحصأ ةادالا هذه لضفب . ٌءاسمو ًاحابص « ةعاس عبر صقني وا فيضي يذلا قاسلا

 نم لطلا لينا اهلك وإ# اهيورقو نسيتلا قررت دنع لطلا ماتا طفلا موب لكف انكم ارمأ
 . ةعاس عمبر صققن وا داز دق راهنلا نوككي طخ ىلا طخ

 همادختسا رمتسا و نيقياسلا نال دبع لدم ( غنه وي - غناوق مناَو) راظنملا دحو

 ةحاسملا دودحم لقح لزع ىلع همادختسا رصتقا . بقرملا نويعوسيلا لخدأ نا ىلا

 نطق عليو الوط مادقا ةسيئا# غلب تاريخ ةماوقب نيعم رايس وأ تباث مجن ةكرح عبتت ةيغب

 . هرارقتسا نمؤت ةدعاق ىلع تبث . ةدحاو ةصوب يلخادلا هغارف

 سايقلا ةحولو ةلوزملاو ةيسمشلا ةعاسلاو ةبئاملا ةعاسلا تحاتأ

 . ةيوامسلا مارجألا تاكرح سابقو طبضلاب تقولا ديدحت راظنملاو
 ام ةيزيحلا تاسايقلا نا ريغ . ةقباسلا دوبعلا هغلبت ل قيقدتب

 لشتل ةيئاوثسا ةَرْئاَ لوالا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف تمدختناف .. ةشاوشمو ةصقان تلاز

 ةيسمشلا ةعاسلا

 ةيندعملا رئاودلا

 ةيرامسلا مارجإلا تاكرح ليثمتل
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 ةلآلا هذم غئاشت ويش غنك مادق : « ريبكلا مجنملا د دصرم يف ةيوامسلا مارجالا تاكرح

 تبثتلاو رمقلاو سمشلا تاكرح سايق اهتعاطتساب تاكو ؛ حبسملا لبق ه» ةئسلا يف روطاربمالل
 ةدحاولا سايق تاجرد ىلا ةمسقم ةيزنورب ةرئاد اهرهوج ىف يهو . « هتاكرحو كلفلا لكش نم

 ةنسلا يف « نافن وف » ل رطخف . ابيرقت م ١04٠ اهطيحمو مه هال اهرطق غلبي « ناتصوب اهنم

 رئاودلا يه :ةصاخ تاودا عنصف «سمشلا رادم ءانحنا رئاودلا ىدحا يطعي نا حسملا دعب م
 طخ عم ىراوكت ثيح ةتبثم ةج”ردم ةيزنورب ةرئاد نم ةفلؤملاو ءانحنالا اذهل ًاقافو ةعونصملا

 ةرئادلا طسوب رم دق اكرحتم ًاراظنم نا حجريو « ًابيرقت ةجرد ٠4 اهسايق ةيواز ءاوتسالا

 بتكم يف كاذنآ تمدختساو « حيسملا دعب م ةئسلا يف روطاربمالل ةلئام ةلآ ثتمدقف . ًاضيا

 كلفلا ءاملع عاطتساف .تاجردلاب اهادم نم تبئتللو ةيمويلا رمقلا رح سايقل « ريبكلا مجنملا »
 تارايسلا تاكرح اوفصي نأ «حيسملا دعي +٠١ ةنسلا ذنم ىرحالاب وأ «دبعلا كاذ ذنم نوبنيصلا
 ىلاو لوطلا طخ ةرئاد ىلا ترقتفا قلا ةلآلا ةذه نا ريغ . احرحص نوكي داكي افصو ةرهاظلا

 فاشتكا بابسا دحا يه ةنوعصلا هذه لعلو «ايلمع لابعتسالا ةلبس نكت مل بطقلا زكرم نيبعت
 . ةدحاو ةلآ يف نيترئادلا تعمج يتلا ةركلا

 ةيندعملا رئاودلا فاشتكا ىلع ةنسزبرشع رورم دعب فاشتكالا اذه ربظ
 1 5 : رئاردلاو ةركلا زابج

 « غنه غناشت « اهفشتكمل رطش. . ةلهس ةيلمع اهقيقحت نكي مو « ةدرفنملا
 ةيئاوتسالا ةرئادلا ىلا «فيضي نأب ًايزاجيا البث اهلك ةيوامسلا ةرككلا لثمي نا 24١84 ةنسلا يلاوح
 طخ حطس د”دحتو سأرلا تمسو نيبطقلاب امهادحا رق نييرخأ نيترئاد < سمشلا رادم ةرئادو
 ةوقب « ةرككلا هذ مه عضخي نا « كلذ ىلا ةفاضالاب « لواحو ؛ ةبقفا ةيناثلا نوكتو « لوطلا

 مل اصاخ ًافلؤم هفاشتكال غنه غناشت سرك 'دقو . دحاو موي يف متي يذلا نارودلا ةكرحل « ءاملا

 ةنسلا يف اهوزغ ىتح عناي ول يف مدختسا دق هزابج نا لعن اننكلو <« ظحلا ءوسل انيلا لصي
 ٠ نش  نشت يف ةصاخلا مهتصاع < وف  ناغن يس يف ( 8” ) هودلق دق ةازغلا ناو 26

 م 565٠ غنه  خناشت زابج غلبو . نيكتان يف « وست  غناي ه لا ضوح ةرطابأ هدلق كلذكو
 ناكو . تاهاجتالا لك يف كرحتي راظنم هطسو يف رم دقو «ًابيرقت ايلخاد ًارطق م «ةالو اطيح
 لمعتسا فيك موبلا معن نحنو . اقيلعت قّبلع لب ةدعاق ىلع مقي لو « حجرالا يف ابظع هنزو

 سمشلا ةكرحل اقافو « ةكرحتتملا سمشلا رادم ةرئاد ريودتب ملاعلا ادسو :. وف نان يم زابج

 ةنسلا ةطساوب عضولا اذه يف هتبثي مث « دصرلا ةعاس كلفلا عضو ىلع قبطنت ىتح « كلفلا يف

 يف بغرب يذلا مرجلا لوح ةكرحتملا ةيلخادلا ةرئادلا رودي كلذ دعبو « تازرلاو لافقالا

 «كلذ ىلا هتجاح ردقب ايدومع هضفخي وا هعفري يذلا راظنملا ةطساوب مرجلا اذه بقري مث «هدصر

 يف متت يتلا نارودلا تاكرح ماكحاب عبتيو رودي زاهجلا اذه ناك . ءاملا ةوق لعفب ( وربسم . ه )

 انيب « اكرحتم ناك هدحو يلخادلا زاهجلا نا حجرن نحنو 4 ةيئام ةعاس هطبضتو « دحاو موي

 . ةميقتسم ةيواز |هعطاقتب ناتنوكملا نائيجراخلا ناترئادلا ةكرح نودب ىقبت

 + ؟



 هسفن دبعلا يف فصو دق سونيلطب نأ ذا « ايبرغ ًاريثأت زاهجلا اذه يف ىرن نأ ائيرغي دق
 نا يه ةتباثلا ةقيقحلا نكلو « ينبصلا زاهجلل ماعلا ربظملاو أدبملا ثيح نم الثامم ًازابج ابيرقت
 : املك نيتبياشتم اتسيل « برغلا يفو نيصلا يف نيتدمتعملا نيترئادلا نآل « امامت نافلتخم نيزابجلا
 رادم حطسل ةيزاوملا سّشلا رادم ةرئاد امه « نيتتباث نيترثاد ىلع ىوطنا دق سومسلطب زابجف

 « كلذ ىلا ةفاضالابو « ةممقتسم ةيواز ىلوالا عم ن"وكت يتلا لوطلا طخ ةرئادو « سمشلا
 ةرئاد ىلع الإ غنه  غناشت زامج "وطني مل انيب ؟ ضرعلا طوطخ ضعب رئاود يه ةكرحتم رئاود

 افودمكضيا ءاوتسالا طخ ةرئاد ىلعو « ابسفن لوطلا طخ ةرئاد يه يتلا « لادتعالا طخ
 .يئاوتسالا حطسلا يف ثعضو دق دصرلا ةداضع نا ًاريخإ كلذ ىلا فضأ ؛ نيبطقلا ىلا ةراشإ
 «نورق ةدعب كلذ لبق نانوبلا يف سوخرابيه هفشتكا يذلا اياوزلا لع اوابج- دق نيبنيصلا نا مث

 دريف . كلف ءاملع ال نيمجنم مث نم اوناكو « مهلئاسم لحيف ةيرابتشخا لئاسو داّتعا ىلا اورطضاف
 . نيصلا يف .ةيضايرلا مولعلا رخأت ىلا « ةينيصلاو ةينانوبلا « نيتقيرطلا نيب فالتخالا مظعم

 ةركلا وه « ءالعا ةقوصوم لا رئاودلاو ةركلا نع زيمتب زاب ج كلانه ناكو

 زنورب نم وأ بشخ نم عنصت تناك يتلا ( غنايس نايت  ناوه ) ةيوامسلا .

 1 ةسدئاملا ةعاسلا ةوقب كرحتتو « يبونح يلام هاحجتاب روخن اهبف رميو « « ةزكلاك ةريدتسم »

 فتراولأب جوربلا ىلا اهيف ريشأو « مبارلا نرقلا يف تنسح كلفلل طئارخ عضو ابقبس دق ناكو

 . ابلكتتف ةيوامسلا ةركلا ىلا سماخلا نرقلا يف طئارخلا هذه لقنتسو . ةصاخ

 اذه لالخ اهراشتنا ”معف « ينوكلا ماظنلاو ةعاسلاو ةمانزرلا تنسحت مث تفشتكا اذكهو

 . تافاشتكالاب ًادج اينغ ةبناث ةبج نم ناك يذلا « دبعلا

 ةيوامسلا ةركلا
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 سال لععفت)

 ةينيصلا ةراضحلا راثشتنا

 برغلاى لا ينبصلا ناتسكرتلا : ًادج- ةعساو يضارا ينيصلا ذوفنلا لمث « انينعي يذلا دبعلا يف

 ىلا مانا نم ًاءزجو نيككنوتلاو < قرشلا ىلا ةيلامثثلا ايروكو «ابيرقت هتيلكب نبصلا هتلتحا دقو
 ًاقاوسا ةلباقملاب امل تحتف اهنكلو « بعاتملا ضعب « تارمعتسملا » هذه اهل تيبس . بونجلا
 ةسيلحادراوملا نمؤت فولالا تائب ردقت ةيركسع تابماح اهبلإ لسرت نا اهتعاطتسابف . ةيراحت

 قرط هزانجت يذلا ينيصلا ناتسكرتلا نم ايس الو « اضيا ةيراحت بساكم اهنم تنجو . اهتيزذغت
 ينغلا « كاذن 5 يبرغلا ملاعلاب لاصتالا ىلا « يفاقثلا دبعصلا ىلع « اهبف تقفوتو . ةسسيئرلا لفاوقلا
 امدقت دعبا ةراضح ( 9 ) معن_لبقتل ةدعتسم « ةديدج » بوعشبو « ينيدو يركف ري لكب

 قطانم يف تابثب ترقتسا دق اهاف « ةصاخلا ااوحا تابلقت نم مغرلا ىلعو , مهتراضح نم

 قيقحت « لاقي قحلاو « كلذ لك ناكو . ىمظعلا ةلودلا رود اهبف تبعلو « هذه ثالثلا دودحلا

 . مهدعب نم نوقحاللا ناهلا هلصاوو هثرو يذلا ( ايروك يف الإ ) نيقباسلا ناهلا

 انيدبأ اننا ذا « هانلق ام انه رركت نلو « يدنهلا ذوفنلا ددصب مائتيف نع هالعا انكت
 نيصلا تطبر يتلا قئالعلا زاجيإب يفتكتسف . ينيصلا ذوفنلا لوح انتاظحالم اهسفن ةبسانملا يف
 لئاوا يف نابابلا عم طيسولا رود تبعل دق ةريخالا هذه ناو ايس ال «ايروكو ينيصلا ناتسك رتلاب

 . يخيراتلا اهدبع

 مهالتحا ناو ناتسكرتلا يف ىطسولا ايسآ حتف اولوت دق نيقباسلا ناهلا نا انيأر

 . ةيبوروالا  ةيدنطا تاراضحلاب لاصتالا مهل حاتأ دسق « ةيبرغلا » دالبلا هذهل

 «ةيوارحصلا دالبلا هذه يف رثتنت .ةخسار ةيامح دالبلا ىلع اوضرفو حتفلا اذهنوقحاللا ناحلا دطأو

 نراقيرطلا اما . نيصلا ىلا رايتخملا نم ةلقتنملا لفاوقلا اهب رت تاحاو « ممرات ربن اهزاتحي ينلا

 « اكوك » و « رهشاراقو « نافرط » ب لامشلا يف رق قيرط : اهف بايالاو باهذلا يف ناتدمتعملا

 « نزال وبل » ب بونجلا يف رمت ىرخاو 4« رغشق»و « نافرط . كواد و «وسكا»و

 ماظتنا ىلع اهتايح فقوتت ةريغص كلامم فلؤت تاحاولا هذه تناك .« دنقرب هو « ناطوخ.» و

 مهتويعو ببصالا مهنولي نوزيمتي نيييوروا دونه كاذنآ ةعضاخ تناكو « اهيف ةمئاقلا ةنقالا

 ىطسرلا ايسآك
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 ةغل مهنيب ترسشتناو « بونجلا يف « اكاشلا » ةغلو لامشلا يف ةيراخطلا ةغللا نوماكتيو ؛ ءاقرزلا
 هذه دودح قطانم نطوتساو . صاخ عونب راجتلا نيب ةلمعتسملا ةينايدغوسلا ةغللا يه ةكرتشم
 اهمساب تربتشا « رامشتخملاو نايدغوس ىلا ةيبرغلا نيصلا ترجاه بوعش « ةبناث ةبج نم « دالبلا

 تماقو « « زفلا  دونحلا ٠ مما نويكيسالكلا نوفلؤملا اهيلع قلطأو « « يشت وي » ينيصلا
 ىلع ةيناث ةبج نم يشت وبلا ءالؤه ناكو « ةبيط-قئالع سراف يف نييرضحلا نييناربالا نيبو اهنيب ش

 ينبصلا ناتسكرتلا ىلا ةيذوبلا تلخد مهتطساوبو «ركبم دهع يف ةيذوبلا ىلا اودتهاف دنحلاب لاصتا
 ابسفن قيرطلا برستلا اذه عبتو . نيصلا ىلا روبعلل ارسج نريذوبلا نورشملا همدختسا يذلا
 اوبسقتا « ائيأر اك « ةينصلا ةغللا ىلا ةيذوبلا صوصنلا يمجرتم مظعم نا ذا « ةدع نورق ةليط
 نم ينايدغوس رجاتي انه ركذن نا بحي لهو « نيبنايدغوسلا وا نيبترافلا وا زغلا دونها ىلا

 عبارلا نرقلا يف بعل يذلا غنت وت  وفب وا 9 741 ةئسلا يف نيككتات يف ةيذوبلاب شنب دنقرمس
 وا ؟ نييدنه نيوبا نم اكوك يف دلو دق وهو « وه يشتو ول يق ىدل ريبكلا رودلا كلذ
 9 ضيا لصالا ةيكوك ”مأ نم دلو يذلا « عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف « افيجاراموكب

 عمط « ميراتلا ضوح تاحاو اهب ترهتشا يتلا « ةيراجتلا ةيمهالا ريثق نا يعيبطلا نم ناك
 رمآل « اضيا يه < تمتها دقو « دنهلا لخدت ىلع اهيف ءاضقلا ىلا انيأر اك اوقفوت نيذلا نيينيصلا
 فنراب اهس الو « نينئيصلا ةداقلا نم ددع لضفب « ايحيردت تسسأتف . هذه لفاوقلا قرط ةباقر
 ةلزعنملا 2« ترمعتسملا هذه ىلع امازا ناكو . تاحاولا يف ةيعارزو ةيركسع تارمعتسم ( واشت

 ناكس لبق . ًادج ةبصخ ةيعارز ضارا رامثتسال متهتو اهسفن نع عفادت نا « ةبيرغ بوعش نيب
 اوراثو « ون  غنويه » لا مهناريج اوفلاح مهنكلو « نيمنرم لالتحالا اذهب ينيصلا ناتسكرتلا
 تاعزانملا لغتسا واشت ناب نا ديب . مهادم رطخي نيينيصلا نيفظوملاو دونجلا نيددهم ًاراركت
 تايكتن ةرتف ت”رم مث . ٠١9 ةنسلا ىتتح نيصلا ةطلس ضرفو ناكسلا عشجو عاطالاو ةيلخادلا
 مل نيسقلا نا ريغ . رقتساو نسحت نأ اهدعب عضولا ثبل ام « بيرقت ةنس نيرشع نيصلا تدمبأ
 لاقتنالا ةكرح نم ةدافتسالا يف ترمتسا نيصلا نكلو . ةيلوكوتورب ةداسسب الإ اهيف اوظفتحي
 بشي ناكو « ريدصتلاو داريتسالا داتعاب ةماه بساكم اهنم ةيناج « ناتسكرتلا تاقرط ىلع
 . ةيسدئرلا اهعماطم اكوك ويقيسومو مرات ةنصحأو ناطوخ

 . ةيروكلا ةريزجلا هبش نم يلامشلا فصنلا ىلع كل ذك نوقياسلا ناح ا ىلوتسا

 لثمتس ةلفقم ةقطنم لب ينيصلا ناتسكرتلا رارغ ىلع أرمم نككت مل ايروك نكلو 1
 وحن عسوتلا ابهأتم < لّصأتو دكرو ينيصلا ريثأتلا اهيف لغوتف . اهتفاقث رارمتسا اتقؤم نابايلا
 . ودبي إك  مادطصا يأ نود قرشلا

 ةداقلا دحا ىلوتسا نيح حبسملا ليق ٠١8 144 يلاوح نا ايروك يف نيصلا دونجو دوعي
 مث ( ةينابايلا يف « وروكار ) غفال ول ةراما سسأو ةريزجلا هبش نم يبرغلا لامشلا ىلع نينيصلا
 تمّسقو  ةموكحلا زكرم تبقب يتلا  ةرامالا هذه دودح تزواخت نا ةلتحلا ةقطنملا تثبل ام

 موف
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 اهيف اودمتعا نوينيص ماكح عبرالا تارامالا هذه سأر ىلع نيعف . ىرخا تاراما ثالث ىلا
 ةطساوب « تلمش نا كلذ دعب ةينصلا ةباقرلا تثبل امو . ناهلا ماظن نع ًاسبتقم ًايرادا ماظن

 طاقنب حتافلا ةطلس تزرب دقو . حوضوب اهدودح نيعت مل يتلا ةبيونجلا ةقطنملا « ماكحلا ءالؤه

 . ةماهلا زكارملا عسمج ىلع ةعزوم ةيركسع
 يف غلب دق اهيف تويبلا ددع نأب معزت ةينيصلا تايلوحلاف : ناكسلاب ةلهآ ةقطنم ايروك تناك

 تناك غنال ول ةراما نا ىلع « اسفن 4.5 ٠ غلب دق اهناكس ددع ناو ًاتيب 57811 ناحلا دبع

 . راهدزالاو ناكسلا ددع ثيح نم عبرالا تارامالا مأ

 اهب طيحي ةنيدم تناكف « ةيلاحلا غناي  غنويب نم ةفاسملا ضعب ىلع تماق يتلا « ةمصاعلا اهأ

 ةيمكح هنم تفشتكا يذلا ديمرقلاب اهنكاسم تبنب . م “0٠ مهد اهتاسابق غلبتو يبارت "دس

 هنا ىلا ريشت ةباتك نامحالا بلاغ يف لمحو ةلقتم موسرب نادزي عنصلا مح ديمرقلاو ؛ ةمخض

 ١١٠ ابنم يصحأ ) ًادج ةريثك يهو « نفادملا ترفح دقو . نيفظوملا دحا نكسم ىلا دوعي
 « عنصلا ةنقتمو ًانايحا مجحلا ةمخض ثناكو « ىرقلاو نردملا نم ةبرقم ىلع « ( ةنس 7١ ذنم

 مسا لمحي ةيندملا لزانملا ديمرقل لثامم ديمرقب اهناردج تديش ؛ نيم ينفدم ثاثأ اهيف فشتكاو
 يلحو فراخزو ةحلسا - ابييف تعمج يتلا راثآلا نهربتو . ةريصقلا تاولصلا ضعبو تيما

 اه تجتنأ دق اهنا نع « اهتعانصو اهطمنب «  ايارمو دوقنو ةيزئورب ناواو تايفزخو
 خوصملا ايس الو < غمصلاو « ةينقتلا لامج ناف ؟ ردصملا ةينيص نكت م اذا « ةينصلا ةيلاجلا

 ًاددع نا تاعونصملا هذه ةسارد تتبثأ دقو . ةزيم ينبصلا جاتنالا نود سيل « كبشملا يهذلا

 . نابابلا يفو دالبلا بونج يف ترشثتا اهناو ايروك يف جتتأ دق اهنم أريبك

 . يه هتفرع نيح طوبهلا فرعف ةلالسلا هذه ريصمب اذه ناهلا ةفاقث زك رم ريصم طبترا

 هرثأ يرئازجلا نابايلا عباطل ناكو . ايروك ةطساوب نيصلاب ناباملا ةقالع تماق

 يونيا لصا ىلا ًايرصنع بسنت اهنا لاح يف «ةيويسآ ةراضح راوجنم اهتيامح يف
 ةلحرملا يف « اهملا ةسيايلا ناكس برست لبق « نابايلا تبقب دقو . حجرالا يف يسينودنا وا
 ةنسلا يف « ينيصلا ذوفنلا اهلخد نيحو . هباشتلا هجوا ضعب ايروك نيبو اهنيب عمجت « ةيقيلوينلا
 ةدودحم تاوداو ةشادب تابفزخم ةزيمتم ةننابايلا ةفاقثلا تناك « لاقي اك « حيسملا دعي هزل

 ريشتو ؛ ( . خلا « ةفلتخم ةسظع تاعونصمو « فوسو « لابتو ©« ىدمو « ةينارظ سوؤف )
 ةنيفزخ ليثامت.- حجرالا يف اهب ةلص ىلع تناكو - اهيناحجي تماق يتلا روبقلا ىلا ةينفدملا لالتلا

 فنالايلا

 مغرلا ىلعو . تاتاويحو ءاسنو ًالاجر لثمتو « اويناه » مسي فرعت « ةطرخملا ةطساوب ةعونصم
 ا < اهلصأ نع ثحبن نا بجاولا نمت « زيمم عباط « اويناه » لاو ينفدملا ثاثألا عباط نا نم

 لوقن انلمحي ام « ايروككب ًارورم « ةيبونجلا نيصلا يف ليضفتلابو « يوسألا ربيلا يف « ودبي
 نينرقلا ذنم تماق دق قئالملا هذه نا « عقاولا يف ودبيو . ةيخيراتلا تادابشلل ةقباس قئالعب
 الإ ىقري ال يوبسألا ربلاو نابايلا نيب ماق لاصتال ركذ لوا نككلو . حبسملا لبق ثلاثلاو عبارلا

 مهك



 طالبلا ةرايزب ماقو نيصلا ىلا ينابإب دقو هبف ءاج يذلا خيراتلا وهو « حبسملا دعب هإب ةئسلا ىلا

 «ةيليصلاتايلوحلا» يف ءاج يذلا فصولاب دهشتسن نا انه انب ردجيو .مغناي ول يف يروطاربمالا

 فلأتتو «طبخحلا طسو يف « ةيبونجلا ايروك نم يقرسشثلا بونجلا ىلا « او » دالب موقت : نإباملا نع

 ايروك « يق وو » روطاربمالا حتف را ذنمو . ةكلم ةثام نم رثكأ لمشتو رزجلا ضعب نم

 قئالع كلاملا هذه نم ةكلمم نيثالث نم رثكأل حبصأ « ( حبسملا لبق ١٠م ةئسلا يف ) ةيلامشلا

 حمرلا اهدونج ةحلسا ... جسنلا نف نونقتي اهناكس ... نيفلؤملا وا نيدفوملا ةطساوب نيصلاب

 مهماسجا نومثوتسي“ اًهاجر . مظع نم اهسأر عنصي دق يقلا ةينارزيخلا لابتلاو سوقلاو سرتلاو

 يزمرقلا نوللاو يدرولا نوللا نومدختسي .اهمجحو اهلكشب بتارملا لسلست نيعت يتلا موسرلاب
 يتلا ةيزمرقلا تامالعلا نا ىلا ةراشالا ردجتو ,« زرالا رابغ نوننيصلا مدختسي اك مهماسجا ىلطل
 « ةينابابلا تاياورلاو ريطاسألا بسحي « مشولا نأل « مشو تسيل « اويناه » لا ةبقرو هجو نيزت

 دافتسي « ياو » لا قيرط نع انيلا تلصو ةيفاضا ليصافت كلانهو . انندلا تاقبطلا لع فقو

 .ناتيحلا موسرب ةنادزم مهءاسجا ناو فادصالا عمل هايملا يف نوصوغي « او » دالب ناكس نأ اهنم

 « يبدالا ديلقتلا لخد « وك ناب » ] « وش ناه  ناست » نم عطقم تامولعملا هذه مّمتِب

 - يات » ةعطاقم نم قرشلا بونجلا ىلا « و" 'وو' د لا مقي 3 : وهوب ناج نع القن هب دبشتسن

 نابيو « ناهامو « ناه نش ) ثالثلا ناحلا لودو ( غنال ول نم يقرسشلا بونجلا ىلا ) « غناف

 رثكأ نوفلؤي ... رزجلاو لابجلا نوئطقي . ( نيصلا نع ةلقتسم آاليوط انمز تيقب يتلا « ناه

 ىضق نا ذنم تالسارملاو نيدقوملا ةطسارب ناهلاب قئالع اهنم نيثالثلا يلاوح تطبر ةلود ةئام نم

 اهيف ةطلسلا لقتنتو كواملا بقل لودلا هذه ءاسؤر لمحي . ةيلامثلا ايروك ىلع « يق وو » ناحلا

 1 ( ؟رتاماي ) « ياتاماي » دالب يف مقي يذلا « مظعلا 'وْو'وو' د لا مهنمو . نبالا ىلا بالا نم

 جسنلا نوفرعي ناكسلا . توتلاو « (9) « وشت ١ لاو « بينقلاو « زرالا : دئاصحلل ةديج ةبرتلا

 لايجلا يف . (؟) رضخالا بشيلاو ءاضيبلا رهاوجلا نوعمجو .ثاتكلاو ريرحلا ةكامحو « لزغلاو

 . راحو بطر ءاوهلا . مدلاب هنول رّيكذي صلاخ ريغ ديد وا ( رفجنز « « وتنات د ) ءارمح ةبرت

 «رمغأو « ةنصحاو « راقبأ دالبلا يف سيل . ءاتشو افيص ةرفوتم لكألل ةحلاصلا تاتابنلاو لوقملا

 ةينارزيخ لاينو ةسثخخ ساوقأو سورتو بارح ةحلسالا . ةنجاد رويطو « جاعنو « ةدبفأو

 . ًانايحأ مظع نم اهسأر عنصي دق

 ( ناكم ) بسحم ةيعاتجالا ةبترملا زيمثو . موسرلاب مهماسجأ نونيزيو نومثوتسي لاجرلا »
 دئارط نم ةعونصم لاجرلا سيالم . اهتاسايق بسحيو لامشلا ىلا وا نيمبلا ىلا موسرلا هذه

 نبسبالم 4 هندقعيو هنيئثي ( وا ) نهروبظ ىلع نهرعش نلسرب ءاسنلا . عمجتو دقعت ةضرتعم

 دالب » ءاسن ةقيرط ىلع رفجنزلاب نيهجوأ "نيتزي . اهيف نبسأر لاخداب اهنيدترب ةطيسب رثدب' هبشأ

 بالا نم لكل . جايسلاو ناردجلاب ةطاحم نكاسملا . زرالا رابغ ءاسنلا لمعتستو ؛ « طسولا

 نولك ايو نوبرسي .تاصملا يف الإ ءاسنلا نع لاجرلا لصفني آل . ضصاخلا هنككسم ءانبالاو مالاو

 ٠ نحصلاو ةلسلا نولمعتسي مهنكلو « مهيديأب

 تار



 مهجازم نمو . مارتحا لبلد ءاصفرقلا سواج يف نوربو ؛ ةافح- نوريسي مهنا مهتاداع نم »
 ءاسنلا . ةئاملا نس نوزواجتي مهنم نوريثكو « ايوط نورّمعي . زرالا رمح برش نم راثكالا

 .ثالث وا ناتنثا نيرختالا ىدلو تاجبوز سمخ وا عبرأ نهنم رابكلا ىدلف ؛ دالبلا يف تاريثك
 . دسخلاو شبطلا نع تاديعب ءاسنلاو

 مهدحا فلاش ام اذاو ؛ تاعزانملاو ةقرسلاو ةيصوصللا نع نوديعب مهنا مهتالخأ نم»

 .هؤابسنأو هتلئاع دارفأ دابي «ةريطخهتفلاخم تناك اذاو «هدالوأو هتاجوز نممرحي هناف «نيناوقلا

 الو « نوبحتنيو نوكني ةلئاعلا دارفا . رثكا وأ مايأ ةريشع ةئرلا ظفحت « توملا ةلاج يف »

 نوقرحي .ءاهلالا نولواحيو نوئغيو نوصقربو نوتأي ءاقدصالا نكلو « اماعط وا اذيبن نولوانتي

 « ةيرحبلا رافسالاو ةيربلا تالحرلا يف . موش وه امو لأف وه ام رارقإلو ببغلا ةفرعمل ماظعلا

 « ةجوزلا ةبراقمو موحللا لكأو رعشلا ميرستو لاستغالا نع عانتمالا لاجرلا دحا ىلا نوبلطي

 ايادهلاب هوأفاك <« ةحجان ةلحرلا تناك اذاف . ( دهازلا ) « دادحلا سبال » مسا هيلع نوقلطيو

 ًالمبم ناك « دادحلا سبال ١ نأب اودقتعا « ءادتعالل اوضرعت وا تورفاسملا ضرم اذاو « ةنيمثلا

 . « هلتق ىلع اوقفتاو

 هتريزج ةيزج ًالماح « ناحلا طالب « وشوك » نايعا دحا دصق « حبسملا دعي هإل ةئسلا يف

 ام وه متاخلا اذه لعلو . احاشوو امتاخ هبهو ناب روطاربمالا ءأفاكف « ينيصلا طالبلل هئناهتو
 نيصلاب ةيمسرلا نابابلا قئالع ركذ درب الو . 1944 ةنسلا يف « نزوكيش » يحالف دحا هفشتكا

 اك دبع نيتسو ةئام ينبصلا طالبلا ىلا يناباي « كلم » لسرا نيح < ٠١ ةنسلا يف الإ ىرخا ةرم
 ةنسلا يف تبختنا دق نسلا يف تامدقتملا سناوعلا ىدحا نا كلذ دعب ىوريو . ديلقتلا يف ءاج

 . اهرحسب ريهاجلا نتفت فيك تفرعو ةسلابالا ةدابع تسرام اهنا لاقيو « عامجالاب ةكلم 44
 دحاو لجري طينأو . سانلا نم ليلق ددعل الإ اهتيئرب حمسي مو « ءامإلا نم فلأ اهيدل ناك »
 هراوساو هجاربا ةسارح تدنسأ رصق يف تماقا .اهبطخو اهمالك لقنو اهل لكألاوبرشملا ميدقت

 هذسم لعلو . « ةمراصو ةيمازلا تاداعو نيناوق اهدبع يف تداس دقو . نيحلسم دونج ىلا

 تاقالع تماقأو ؟#4 و "مب نيتنسلا يف دوفولا ضعب غناي  ىل ىلا .تلسرأ يتلا يه « ةكلملا »

 نيح اهعم اونفد دق صخش فلأ نا ىوريو . غئاف .. يات يف يروكلا ماحلا عم ةيسامولبد
 . ًاضرع مدق ٠٠١ غلمي حيرض يف اهتثج تعضو دقو « ةينملا اهتكردأ

 نيب قئالعلا نا حجرملا نم ودبيو . ةروطسالاب طلتخيو ضومغلا هفنتكي كلذ لك نا ديب

 قح ةعطقتم تبقب اهنا كلذ ىلا فضا ؛ ةسساموابد اهنم رثكأ ةيراحجت كاذن 1 تناك نيصلاو نابابلا
 ايارملاو ةيديدحلا ةحلسالاو تاجوسنملاب اهديبع نابابلا تضياق خيراتلا اذه ىتحف . عباسلا نرقلا
 نيب تعمج امبر ىتلا ةيبونجلا ايروك ةطساوب « ىلوالا ةجردلا يف < قئالعلا هذه: تماقو . ةيزنوربلا

 ام ىلع « ةيروكلا  ةيقيصلا قئالعلا نكلو . هباشتلا هجروا ضعب ةينابايلا رزجلا ناكسو اهتاكس
 رخاوا يفف : تاضياقملا ضعب ركذ درو دقل لجا ؛.ءادعلا ضعبب كلذ عم تمستا دق « ودبي

 هل م”دق ثيح « وتاماي » طالب ىلا (ةيبونجلا ايروك) « نايم » ءارما دحا لصو «لثم ثااثَلا نرقلا

 فتيل



 ايروك اودصقف ةعاجملا مالآ نم نيرمالا نوينابايلا ىماق ريصق نمز رورم دعبو ؛ رمحأ ريرح

 « 74٠ ةلسلا يف « نييروككلا ةداقلا دحا اهبجو يتلا ةناهالا ركذ ًاضيأ درو امئاو . زرالا نوبلطي

 ةنسلا يف « نيبنابابلا ءالبتسا ركذو « ( ةيقرشلا ايروك ) « اليس » ةكلمم ىلا وتاماي دفو سيئر ىلا

 « نييئابابلا ترحد دق ةيلامشلا ايروك نا ىوريو ؛ ةيبونجلا ايروك نم ريبك ءزج ىلع « "5
 . 4٠4 ةنسلا يف ةركلا اوداعأ مث « اوبحسناف

 هبش يف ةريخالا هذه تشاع دقف : ًادودحم ىقب دق نابابلا يف نيصلا رثأ نا تياثلا "ىلا نم
 . اهنوؤش يف ينجا لست لكل « ودبي ام ىلع « ةطاتحمو « ةصاخ ةراضحل ةعضاخ « ةلزع
 تويبلا كلتب هيونتلا عيطتسن انتكلو «ةمات ةفرعم ةراضحلا هذه تازيم ةفرعم مويلا انيلع ىقشي

 » لكشب اهدفاور ثعطاقتو ةيدومع داتوا ىلا !بفقس ىلعأ يف ةيبشخلا ةضراعلا تدنتسا يتلا

 ةفاك تتبثو « نيبرشلا رشقو ليوطلا نيتلاب اهبفقس يطغ دقو « اميظع زواحت ةضراعلا ةزواجتم
 اوناك نييناباملا نا كلذك ممنو . رثكا وأ يبشخ جايسي نكسملا طبحا اك ؛ طئبترلاب هئازجأ
 نوعبطتسي الو نيلصفتم نوشيعي اوناك تاباشلاو نابشلا ناو 2« ( تاجوزلا يريثك ) نيارضْم

 , ردان ريغ ناك نيندالا براقالا نيب جاوزلا نا معن ا . ليلا ءانثأ الإ دحاو ناكم يف عاتجالا
 . اهنالحنا دعي الإ  ةيراخف سيواون يف  ىرثلا راوت ل ثثجلا نا ًاريخا معنو

 لكو ضرملاو توملاف :ةيسقطلا ةواقنلا ةركف اهبلع ترطبس دقف « « وتنش » لا « ةنايدلا امأ

 ىلع ؛ تولئاو لوالا' حاكنلاو ضيحلاو ةدالوال ةصاخ خاوكأ تينب كلذل . سندلل ةبلجم مد ةقارا
 دبعتي يذلا « دادحلا سبال » ب طينأ دقف هعاونأ ىلع يسقطلا كاسمإلا اما .ةيداعلا نكاسملا رازغ

 دباعمب اوصصخي لو ةيلح ةيمهأ ىوس 1 يماك ) ةهلآلل نكي لو . نيعم روهمج نع هب ديقتلاب
 : طقف ةيزمر يماك » لل مدقت يتلا اياحضلا تناك امبرو . ةسدقم تاباغ كلاثه ناكو ؛ ةفوقسم

 ءاسن ةهآلاب لاصتالا تنمأ دقو . قرو « بّتنق « ناتك جيسن « صينق « ءاضبب راقباو ةنصحأ

 . رحسلاو حاورالا ةاجانم نيطاعت تاطيسو

 كلانه نوكي نا نود « اكرتشم ًادج مركي يذلا لتكتلا وا ةلئاعلا ساسأ ىلع عمتجلا ماق
 لامعو نيدابصلاو نيحالفلا نهملا وا تاباقنلا تمض دقو . نبصلا يف اك دودجلاب ةصاخ ةدابع
 ؛ نيطامخلاو ةكاحلاو سورتلا عانصو ؛ نيياصقلاو ؛ نينغملاو نيفارعلاو دادحخلا يسبالو ؛ تاياغلا

 نيماسرلاو نيجا”رسلاو ةمجارتلاو ةيتكلاو ؛4 ةحلسالا نئازخ ىلع نسبقلاو سا"وسلاو دونجلاو
 . نيفازخلاو

 تلاز ام يتلا ةيرئازجلاةراضحلا هذه يف ركذي رثأ  ةينيصلا ايروكل وا  نيصلل دعب نككي م

 . سداسلا نرقلا يف ةيذوبلا برست لبق ينجالا ريثأتلا ماما اقحنابابلا حتفنت نلو . اهتثيب ةنبا
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 ستتم اشلا

 يطسوتملا برغلا ثحبلاب هلوانتب « اذنه « ماعلا تاراضحلا خيرات » نم يناثلا دّلجملا نا

 / تآلا ىتح انئكلو . اميظع اعيسوت لوالا داجملا هلوانت يذلا قاطنلا مس"و دق « يبوروالاو
 ءابلمك أب ةبك ريمالا ةراقلا « ايلارتسوا : ةيضرالا ةركلا يف ةعساش قطانم نع ءيش ركذ عطتسن

 . ايقيرفا نم ربكالا رطشلاو « ةيقرسشلاو ةيلامشلا ابوروا مظعم « ةيلامشلا ايسآ

 مظتنا دق وهو . ناكم ريغ يف اك تباث ابمف هدوجوف . اهفرعي م ناسنالا نا كلذ ينعي الو

 .هتاعازنو هوهو هتامحل ةيرورضضلا اهلمصاحت لوحو ضرالا رمثتساو .انامحا ًالودو «تاعمتجم اهبف

 . هاتوم وحن هتايجاو ىدأف « هريصم نع لءاستو . ةبعامجو ةيدرف ةيقالخا تايجومل عضخو

 هنهذ فرصو « هفعض ىلع ةقوفتم ةقراش ىوقي دقتعاف « ةيعبطلا رهاوظلا ريسفت لواحو

 هنكلو « ًانشادب كلذ لك نوكي دقو . هوحن ائادع دامخا يف هلقا وا «هبلا اهتلاّتسا يف هتنطفو
 رثكأب نادلجلا ناذه اهنصخ ةديدع بوعش ةأشن دنع ادب ام يف هنم ةيئادب رثكأ مقاولا يف سبيل

 . اهلوصق نم لصف نم

 ةعومجملا هذه جمانرب ددصبةئطخت ةيأ الو «ماه كح يأ يعدتسي ال رهاظلازيحتلا اذه نا ريغ
 فرا ىلع ًايفاك اليلدل ىصقالا قرشلا هانرعأ يذلا هابتتالا يف ناو . ةماعلا ةمدقملا هتددح اك
 نا الإ . ةبوروالا ةراضحلاب ًانض ةلثمتملا « ةراضحلا » سرد وحن فرحني ل « تاراضحلا » سرد

 « نآلا تحف . اضيا يلوأ يتيقوت لكيه نودو رونلا نم ىندأ دح نود هعضو نكمي ال خيراتلا

 نلو : قتطانملا هذ م ةفاك يف نيمزاللا تيقوتلاو رونلاب ةقرفتملا ةيرثآلا انرداصم انيلع تلخي
 . ءاعمج ةيناسنالا انترظنب لمشن نا حال دبع يف الإ عيطتسن

 ةشيحلا ىلا !دنلتوكس نمو برغملا ىلإ نابايلا نم دتمب ًاعساو ًاقاطن انه ةرظنلا هذه تلمث

 لقتسم تامزا اهتعزعز «رئاصملا ةفلثخم «ةئيابتم تاراضح هبف تبقارف : ةيزيلاملا ةريزجلا هبشف
 ةراشالا هالعأ انتاضارعتسا تلواح دقو : تالاصتالا ضعب اهنيب ثرج دقل' , ضعب نع اهضعب
 هذه يف « يرمعل « ةليصحلا .تءاج دقو . ةراضحو ةراضح نبب ةلدامتملا تاسانتقالا ىلاو اهملا

 . قباسلا دبعلا يف اهنم رفوا « يدالمملا دهعلا نم ىلوالا نورقلا
 "مفو هلك يطسوتملا ضوحلا دّمسو يذلا يروطاربمالا امور لمح ىلوالا ةجردلا يف كلانه

 تماقق « نورق ةسمخ وا ةعبرا ةلبطو « ناكم لك يفف . ةيبرغلا ابوروا نم ىربك تاعاطق هيلا
 رهاظمو « دحاو عمتجم «ةطبسب ةيميلقا قراوفب « ماق ام «ةدحاو ةغل نكي م نا «ةدحاو ةلود

 ىف



 ةدحولا قيقحت ناك املو : ةدحاو ةيركف لغاوشو « ةدحاو تادقتعمو « ةدحاو ةيجراخ ةامح

 تاحاجن اهترزآ دقف «ةتوقلا ىلا الإ جاتحت ال اهنأل « بسن ةلوبسلا ضعب ىلع ةيركسعلاو ةيسايسلا
 يتلا « ةيوسألا ماوعلا تناك اذاو . اهقيقحت يه تحاتأ يتلا ةيقالخالاو ةيداصتقالا ةدحولا
 ملاعلا هب ينعا < لقالا ىلع اهدحا ناف « هذه ةدحولا لحارم كاذن 5 عسقت ل < لبق نم تنوككت

 رفوي « ( ةيبرغلا ةيلامثللا هميلاقأ ىلا ةازغلا لوخد ءاخلخ يذلا يدنملا ملاعلا لمهن اننأو )ينيصلا

 . ةلئام ةمظع دبشم انل

 . ةيرشبلاو ةيميلقالا لتكلا هذه نم لك يف ةيلخادلا ةدحولا نم مهأ وه ام كلانه نكلو
 تضيوق ةيلاكلا تاعونصملاف . لبق يذ نم ًاراا رفوا ابرو ةردن لقأ قئالع اهنيب تماق دقف

 لعجو « رحسلا لعف نييبرغلا يف لعف ريرحلا نأل « ةليوط تاقرط ىلع تلقنو « ةريبك تايكب
 دقف . ًاضيا ةيحورلا قئالعلا ضعب تماقو . نيصلا يأ « « ريرحلا دالب » نيز « ذئذنم « مهنم
 نع ءيشلا ضعب نيطولفأ سبتقا اممبرو . ةيرشبلا اذوب ةروص روبظب يذوبلا  ينانوملا نفلا ربظ

 اهتتأ ةفلتخم رصانع تعمج ىلا ةيوناملاب ترثأت دق اهسفن املاغ ناف « رمألا نم نكي اهمو « دنحلا
 < دنهلا ىلا لخد دق « ةيناث ةبج نم « حبسملاب ناعإلا نا اك . حيسملاو اذوبو تشدرز ملاعت نم
 يبئاجعلا ناف : عبارلا نرقلا يف هلقأف « اموتو سوامولوترب ةطساوب لوالا نرقلا ذنم نككي مل نا

 ضعب ىلع ًارود بعل دق « ةئئان ةريزج نم ينآلا « « يدنحلا » ب بقلملا سوليفواث « شهدملا

 « ابيرقت هسفن تقولا يف ؤ © ةمحسملا تذخأ دقو . ودبي اك « يناثلا سناتسنوك طالب يف ةيمهآلا

 نماضت نا اريخا كلذ ىلا فضا ,ةفورعملا ةيربلا قرطلا اهريس يف ةعبتم ىطسولا ابسآ وحن هجتتت

 عجر ةمدصب «ةميدقلا روصعلا لاجكا دنع زرب دق « رشابم ريغ نماضت وهو « ةفلتحلا ملاوعلا هذه

 يبرغلابونجلا وحن نوملاب عفد يذلا ةيبرغلا مدودح ىلع تيمتسملا نيينيصلا عافد وهف : تاوزغلا

 . ةينامورلا ةيروطاربمالا ىلع مث « دنهلاو رايتخسلا ىلع عفدلا اذه اه"رج يتلا جئاتنلا ىلا ىضفأو

 فرا اك « ةيوناملاب رثأتي نل برغلاف . رومالا رهوج يف رثؤي نل كلذ لك نم ًائيش نأ دبب
 نأ نم ًالدب نيملاعلا نيب دعابتس ةرياربلا تاوزغ نا لب ال . ةيحسملاب رثأتي نل ىصقألا قرشلا
 يف وأ“ ةميدقلا تاراضحلا ةياهن يف تببست دق « مددقلا ينامورلا ماعلا يف يهف . امهنيب براقت

 فنررقلا رخاوا يف تومي وأ دلوب ءيش الف « ةيقرشلا امسآ يف امأ . اهنم يقب ام روطت ةعرس

 بسحي ةايحلا يف نارمتست « ةيدنطاو ةيئيصلا ناتراضحلا : سماخلا نرقلا لئاوا وا « عبارلا
 بلصأ نيفسإك نيملاملا نيذه نيب لخدي نأ ثيلي نل يذلا مالسإلا روبظ لبقف . مدقلا امهقسن
 :اههئيب ةُماقلا ةمحطسلا ”قئالعلا برغلا 'راببنا فعضأ « ةيناساسلاو ةيساسرالا كلاملا نم تبثأو

 . رشبلا ريصم يف ًايقيقح ًاريثأت رثؤتو دتشت نا لبق نورقو نورق رمتسو

 فكر



 رداتتصلا

 ةنامورلا يورط ارككلاو برقا
 ةماع تاسارد - ١

 م. 210411101, 1ةثوامأمع ع 1مدنعر, (طومأو, 2.آل.., 4“ كل, 1954).

 م, ةضا84لل, ةعع 13 همالهطموءةنلمد لع 5. 88501055, 1تلوامانع 0ع !ظةمأر 1, ال.نشل»
 ةوملاع (طةعت, 5.آل,., 1949).

 , 28آم2011183, 58. 1221101011, ىه. 210 قئا101 ءا 1, 001318151, 4ااهق طلفادءاوه6ر آب

 لثفصؤنوسلا6 (طوعتك, 2.10,1., 1937).

 3. مظرم0هتكلت, وسماه هنع عم كجتلتمماتمدع (©ةعلؤ, 2.11.1, 1949).
 م, 210471101:, اليه ءمسومقأع ءهسمتسع (2ةعلق, .آل.17., 4“ هلت, 1944).

5 
1 

١ 

 , ةملظ17131111, 1: مرأمع ممدتقلتل (8هتتق, 2.ال.., 3* 6لذ1غ 1939). 1
 . 81415121811, 1645 18هيطوععمر 0م جمه0ع# 1س؟قهقتممك مانع مضوالة165 ةننوياتعم له ل“

 واقعلع (طدمتو, 8.آ0.5., 5" 6, 1948).

 منتع لع 1”طلدامزعع ؟همهتمع
 - 6 1, 85. طفلك هأ ل. 84183, 2265 هءتهتسو ذ !'ه غن ءصدصسأ لع له قمسوهغا6غ,) 3

 عموما ك.-(ل. (طدمتؤ, 2,آال.1., 2* ل0., 1940).
 - 6 11, 7١ 1, 0. 2100131 ها 1. (نه10021310, 2 :هءعودعم 03 53118 (2ةقتق, 2.10.1,

.(1935 
 اع 8. الار 7٠١ 2, ل, 010021110, (نةوونن (طدعأك, 2,آل.., 1936).
 .-س ه. الآل, آ].. 20140, ةرع ظاهسأ طظسصأمعم وقلق, 2.آل.1., 1933 .

 مسح م 17, ١ 1, 130. 251111281, اائالظسومأمع :هدقتتل 06 187 ةدعاتشءعنا 0658 369265 ه0
 «مسعتلع قع اكلذعنع (طوعأق, 2.1.5. 197

 - ا. 1[, ؟١ ةر خا 210411101, طنظسمأمع ءاطسفاتعت (2ةعاق, 2.10.5. 1947).

 1]ومقك آه ةةرتم 1115م6 لاب 110هزلعو ةعع :
 - + 1, ال.عو 0عواتسقعم 0ع !'طظسصمتمع هد 0ععللعسأا 0ع 395 ف 888ر 6 ,1:01 .7 ,1 7٠١

.(1940 .60 “2) 768 5 395 
 - غن اللام ©0127. 2158111 عا 0. 11410 15,آع رسماتلع هوتعسأهل 0ع 395 2 1081 (1944).

 1آ53071مم6ل16غ مطم معمم مطتوانع لع 183غ,
 سس + 11, 865ه صمماقمتلاعر (نقتتهقتت, 013816, 42386 (1936).

 - + 110, 0:2 ءءء, ظاعاتتمع, 10م6 (1938).
 ن1 210مل, آه وهتاسأؤتمع ةسالتوضتع (2ةعأ5, طةاتعمو), ام الل, 186 طاتلتقق ذ !'22ع طودهس-

 ةسع (1926)

 كسورتالاو اهدهع لئاوأ يف ايلاطيا  ؟
 قامرتم ”اهلثه ًالطعامأو (ةلتلمم, 8كهصملهلمتل), 6 الر 2, آنت ختت, الالاهلتع ةساعم ققاأع

 معلسع ككتلاخ علله دممأع 1 (نعدمعب 44 8. 0(. (1936)

 11١ 810013, اللمع ههتوتسعم 0ع 1هدسعر لقمك 18 مالةهءالمم <« 0انع ةوتو-لع 7 » (2ةعلتق, 2,آ0.1.,
 .)1949 ...60 2٠

 ادن مغمعر, البعو ظاشقونعور لهمك 18 مغعرمع ءمالععأالمم (1954),
 82, 20048184, 12و 1ظئاهالقوانعم ءأ اعانع كتتلتكفل#0 (1ةمعلو, ةزنمأ, 1936)

 2م. 2112411, الع مج6طالغتع ةايالوواتع (طةقلتك, آمان 1938)

 لو



 34. 24110111110, اغ20. 12. 81,0013, آه قجتئاتططماتم» ةاعالقإكاتع (طةمتكر 28301, 1949).
 مل, 0112811181, له :ءاترئتمس ةاماتكواتعر لقشم 16 ةةقع. 3 لد ا(. 11, العم ؛تالوتودسم 46 !'ططاتعفط6

 ةسلصصمعب لع 18 ماللعءأمم « ةكفممهم (طومتم, ه,ال.1,, 1948).

 ةجاطرق م

 83. 0و1, 1ةاوامأعع ةسععسسمنع 0ع !فلماوسع لان 5!هعقر (. 197-1 (0ةملك, 11آ2ءطعأاة, 1913 أ
 قال

 نات.-4ه. 1811-2101 ها 013. 0011131015, المامأتع 0ع 1آ"شفطأوسع لان ةاهعلا, لعق هءاولس مو هش له
 يمسومقأام هعهطم (©ونتك, وتم 1951)

 آم 011415, © ةتءدسنوانع عاشتوانع (2ةنتذ, ظكلتصعا ما ءعاع, 1950).
 0. 0184 2104110-111585, ظن ءانونمدمق 0ع !"ةطتومع همالوانع (2ةعلذ, عامه, 1954).

 0. 21041810: ةقعافيم (0ةعتق, 8عا1عق-[عاامةق, 1951)

 نويلاغلا -
 0. 2101آ.1آ.آخلا , ؟ةلنمؤموططع 0ع 15 (ةةاناعب (, 111-1 (2دمأذ, طوعطفأاع, 1908-1909)

 11. 1118111, العم (0ءانعو كك ل!'هيجدصعتو» ءءافلودع زسقونت !'ةجمودتع 0ع له '1غصعر الع
 (ءلاع لعراتتو !"ةمموسع لع اع '1ةدع نأ آله ء؟تلاتوماتم» ءءافتوانعب ؟هآ. 21 هأ 21 طلو لع

 12 همالعءاتمم « 169ه1د مص لع ]"طسصسقلل![6» (هدنم, ة. ة/اعطعأ, 1932),

 ل. 25051181118, ةلوسسعا 0: هععات6ةه1مهأنع مععطتم1هءاوسعب ءعااتودع ءا جدالع م هددهتسع (©ة عكر
 م. طاعممل), 16ه وندهاعكع مزعسأعتو م1125 مانطاأمك لع 1908 3 1914 ءا :6غلز165 د

1924-7 

 مهلا 0118101281, العم ©300035 (2ةقلق, 233:01, 1945).
 18. 111817152101, 1لتقأهزعع 0عق (ةهدتامتقو لققو 128 هما16ءاذمد ه«00ع ةةلتقعزرع 2> (©ةعاور 2,آل.17.,

.(1949 ,.60 "2 

 لا 18211011585, اله مءاتهتورل عوق (061اعقر لقص 1ع 8385. 3 لاب (. 11 0ع 15 ءم11هعاتمات «1853
 آه. آل ال1-, ةننومأ عمسلمتع قوسف 15 هتملهتللعقر (3401110186 0029113, 1954),

 0. 3انا1ط1فلا, 1و ا. 5111-1١ 4ع !'كظةطمأمأنع 0ع 18: 801م (1914-1926)»
 8. 11181983101, اكعو (16-2110هسفتسق, لقمك ]5 تمالععالمم ه0انع 53ة]5-]162» (ةعلكر ه.آل.1

.(1948 

 2.2364. 12111 4كن, آه ؟ثع ننمال1 صدع هنن (نقطنلع معهلمسأ اه مدت ممهنقتسم (6ةقلتك, 8وعط عا
 اه, 1952).

 ل, 041002110, هزسأو 06 مانع دريم اسف ملثتكاسع ههه (©ةعكر آع 1018ه, 1934).

 اموره

 آه. 20340, آه ككألتك2 ن1: ؟هسسقتشع (ةكلقر 2930, 1930).
 1. 54001, خس ءعمسمستع مانتكعو 01 ةيدعاأعسأ 1 غمنس (5 70هآ1., 821 ظ0ه:ء, '[طع 10طنتق 1108-

 السقف مععوقب 1933-1941).

 آه. 20140, ةعو زمول مسع رماناتودعم همسهمتسعم, 0ع ]9 كأن ذ !'طتاهأب 701. 18 لع 12 هما1عع-»
 انمد «آ.6ه1]نغأمد لع 1'طسصتقملاة» .(©ةعاقر ة 841 ءاطعا, 1927)

 ىلع ©90371188, 1ع عقمتم دمسهتم لقسف اه مءاتؤتوسر له معدقنع أ !اةمأ بهآ. 17 لع له مقسم
 «ما1ععانمص (1925).

 م. 0113141, آه ؟لع 3 8مسم لوصق 1'ةساتواتتاع, لقتنق 12 ءم11؟ءاتنمص «(016ع 3815-]عل» (5ةعأ5,
20,15. 1953(. 

 3. ظدالطا, اال نوعسع اهاتسع : طلمامتانع نأ مهيهعو طمتعتعم امهلسأتعو ءأ ىدستسعلافعو (1ة515,
 مه. هانم, 6* ك., 1953).

 2.-1. 544111010, 1قكتمامزعع 4ع 6:!1لسعدلمد نهننو !'خساتوانأا6 (2ةمتؤ, 65 قمطق 011 5عاا11
.(1948 

 28. 51150110, البثقعأ ءمهسومتس, لقسك آه ءما11ةءالقط (قعق ةتططه» (2ةعاق, 8وعطعأأع, 1932).

 الكأ



 يروبمجلا دبعلا يفامور -4
 0 ظال.001, 81ه 8غهدطلتوسع ءمصعتمسع, ءمهلاتاف مهللاوصسعق نأ عمله (©ةتتك, 1"اهتت03-

 لمقر 1913)-
 8 3115آ88, ؟مستمءعطعم 5امهأ نمل 5اههاعيفةمسلعع (جدعتعا, ةمامرستق 7هءاققر 1948).

 0, 0011137, 110م أ اله ©2عع 06 200 طل 146 2؟ةننأ 3, ومع 20117 لع 1ه « 8زطانماطغم
 وننع لعع 8ءمادو دسعقتممع 0' ةاطغمعو عا لع 8هرسع» (هعتك, 1هداعسمأهق, 1905).

 5. 0813141, 1ع مأقعام قم 5كرتوممز مبسم ها !طعالكلعمسع هنن (تدرو ةعو١ جمجوم ماهل“
 ويدعقب (طدعتكر ةلنطأعت, 60. 18405181 ققق, 1953).

 ىروطاربمالا دبعلا يف امور -.
 0. 810033, الئاكسوتبم ءماههأسي ة6بهاسالمس عا 064مقعسععب لقمك 12 ءمالععالمم «8نط1نهاطغ-

 مسمع لع مطتلموههطتع ةعماتطومنع» (طومتك, ؟اقسسقتأمات, 1921).
 131, 109150512181717, الطع وهعتعا عمق ةعوسمستع طقمتم»و هك طع !ظخمسمس هينأتع (210ل
 1926), لمصغ لمح تكلئانمسم ؟ءعازطوعو هع ىددم]نأممم هدأ مدصت ءد 1!2ةدفشل (1931), هت

 ز(ةلتعم (1933) ءغ نص ةومدعممأل (1938).

 11..م. هتمعلا51701111, انقل. مون ©, 81:آ11481116 هأغ 2, 10111ذل, طعون 00168 ©أ
 16 طهكتع ىسسعءنملا ةعمع 1طظسماعع ممسسمأس (©دعتك, 601860هسق 06 تاطسمإلا 1938).

 12.. 0171140117, الم ءءالهتمدم هءاصاساعم قفسف !"ةظسمأنع موونهتس (ةعتق, آعق0ان5, 4* 6.
.(1928 

 1. 1101340, 2سم اسيغتملع هأ 1!ةسعطهستنعسع هضم !"ةسانودتأكقر 701. 18 طلق لع 18 ملل ععاتمل
 «1آ ةبواناتمنت لع 1:طسسسقمتا6» (طةمتد, فن. ةلتءطقاب 1952).

 4 هأ 34, 0001525, 1ع هذعع 0ع له آن نسكانتع جمعا ام 77 (ةمتق, لع 2008م0, 3* 60.
.(1914 

 ىلوالا ةيروطاربمالا -4
 آه 728180124801211, »مسمن ءالصوعس هسف عم 51ه كطقعءطاع 1عوسقر أش 062 26 أأ 01

 م4سويقام طتم جسست .ةبسومسو لع 4صغستسعر (10* مل, 4 70آ., آمامتمأس, 1920-1923)
 ل 0م 2201310, اله منع يمان لأعدسع 3 1غهدرنم فذ 1'هدوعمع لع !لطسمأمع (طوتتن, 12عام

.(1939 
 1. 013413017111813, الندمأ هنن وتقعامع 0: ةسوسمأع (ك5 عنذ106 لان انالثع, 1948).

 ةيناثلا ةيروطاربمالا -ه
 8. 518101, © قعاطتكمأع قعع ةمهاع هصتمعطعم 1عمزعطعم, 1. 1, ؟هنتن هاتهتك تعال لل 83233-

 اندستمعاط و 5امهأعر 476-284 د. طع (؟7لمدسع, 1928).
 1. 1.01, 12 نس قان 03090ع ةساتومنع أ 1ع كقطاتأ لن 840365 ةيعر (2ةمتك, خذ. 8قلعطما, 1927).
 2. ةض' 101701117, انعم جنن لعو ةهكقهوأ مضل هغ ]ه8 تقمع 06 0'!1ءنلعمأ 872 77* ةلغعءلعر (285ل5,

 ظثنتطتعتم 1947).

 2.1, 11411010, ةدتسأ .ةدنوننأاتسس ءأ آه ةذند 046 ]ع كتلفنمع ةظاولاتع (ةعأؤ,ر لع 850ععم10, 2"
 ةل., 1950).

 امان دعسع, ةولسأ ةسوسماتس أ !'هدنودخ(ستسشنعر (©همتك, 0110م5 لص 5ءادنتأآ, 1953).

 ةسيئكلا ٠

 ضطتماماجع لع !"علتمع ةمورطتم ]عم هدتوتسع زمول 205 زمام, 10066 مقت من. 1110018 تأ
 17 3447131 (2ةعاقر 1810م4 مغ ©859).

 ا 1, 3. 188218181011 هغ ل, 2111281, 1طظولتمع مهلستأالع (1933)
 .٠ 11, 120ه5 مغسفك, 1826 له ماس ق8 ال1“ ةزغعلم ذ له معتع ءمهماقسأهلتعاتتع (1935).

 1٠ 111, 2. 2228 اضفظا18-1011, 0. 241201 ها 1-1. طفتشلا0 ال8, 26 آه مقلتك ©0135-
 ادم ادتعسسع ة ]ه دسمعأ ع 11600لووع (1936).

 .1١ 17, 2, 5 آخ 1-1281101آ-1, 0, 8هللال ءأ آان 81281211181, 26 آه ممنأ 0ع 1160-
 0056 5 1" ماععاتسس 0ع دةعموتعع الع نءوسم (1937).

 فلو



 دقعع 1. 210013851113, ظطاطمامأامع ةسعاعمسمم لع !'ظعلقمع (4 مآ, طوق, 06 80ععقمقل, 1910-
,(1929 

 11. 11512111, اعدل. 310110, انمامأمع لعل ”1عافمع هسععممسع (3 70]., 2ةملق, وهزتمأ 1936-
1 .1941 

 طم. 215 ا فظ1101115, طاطفامتعع 0ع آه انا غئودطسع امهلتسع كتان ءقصعرب 3؟ كل. 26هوانع مقل 0
 طفملللال (2 701. وعلق, 86ا165-!ط.ءااقق, 1947).

 فذ. 2803, ؟اتمامطعم لع 18 !ئ!ةةمخصسع جععوسع كيفاتعمسع (3 ؟01., طةملك, 81165-]! 641568,
.(1928-1930 

 ل. طاطالال, ةنومأ لمفانعم معاستاتا أ !'عع طووممأس (0د8-15مدعماله5, هد 0هقأ, 1928).

 عبارلا نرقلا رخآ ىتح يحيسملا دبعلا لئاوا ذنم ةيقرشلا ايسآ - ١

 ةماع تاسارد 1

 تاروشنم . اهيلي امو 567 ص « ١454 ةميدقلا نانوملاو قرشلا : لوالا داجلا رداصم عجار
 , توريب - تاديورع

 دنمحلا ؟+

 قى. 1. 8مقكطفلا, 256 7؟هدلعع ادهأ 5هق طسانه, (آ.هن02 هو, 510م هلع هأ ك2 عاعقم», 1954).

 11 0 0هدهغتطساتمس 3 1" ةنبلقع لع ]اة هع لس (ةصقطقعل# (طومتك, خل. 11ت5هظ0 ال76,
.(1950 

 مذ. 701101181, آكنومأ جقعمءطوسققطنومع لن ©ةسكهطقمهو 3 701. (6هملد-طمسمت, 1918-1951).
 11. 018017158583', 1اي.عم مطتلموهردامتعم زهللتعمم قر 2 101. (©ةعتك, 2ءدعا6ع لع 8عمانبقك, 1931
 1. 6111151711417, 88014131, 12« ته ءطعو دتفاسضوتعم دمع 1ع5 كنتم
 كممكر 84ةددمأد عك 0ع 15 2016عواتما ةععطغم10عأونع 8 معقتكع هد فتعطةهتئاقم, ا. 11

 (ع تهأعع, 1946).
 ءهأ 8. 840007, 8 عطس تعد ةععطقم]هعتوسعع م 8م طمضاتمت 21* 2 (1937), 2 ”01..
 ةكمسصمتععت لع 18 1616عونتمم ةعطقم]10عنواتع مه مجقتذع هل 4ةلوطقمتكاقل, 1. 126غ (2ةكلقر

 1آعد 6لز60هم5 ل'ةخمأ هغ 0” ةزمانع, 1939),
 آ1دهو مقمسعت, 2510م ءللعم ءعءدععءطعم همعطغد]معأنوسعم ذ ظءعومسس (1940-1939) (طومعتق, 8.11.1 .,

.(1954 
 ل8. خلا 113-1:011101121311 118151071/, طع «(5واطنعس» 1ءتتمل (آهزلع, ظنت, 1949)

 18.-0. 8841171115017, 1من عوسسمع طعاط معو اطسلتم هس اتق ؟؟ينعس 7؟هسالقم.. غم ادع اهلل هأك
 اخمسع (0دسصطتعت عع, 1926).

 لطأ 7700181, ةعو ةقاهاتعلر (ةع15-صت »عالمك, اممم 0651, 1930).
 ل. 8228231010, 1ه ككتلتمدأأمس 0ع !1آم0ع ةسعتعسسعر (©ومنق, ؟طمسصصتقت لمت, 1950)

 نيصلا

 12111113, (طلصع هل طع 18دصسصمم 12ه[ (آ مأمن, 1885).
 11. 164521110, اعو مءاتعتوسم كطملتو عقر (2ةماكر 5. لذ. 8. 2., 1950).

 11. 18144521510, الع ؛ههتقاشعر (©ةماور 35. قلل طب 2., 1950).
 2م. 1101-2181, ل8 طقاشأع ةققعر 8. 1. 2. 0.

 ايسأ قرش يبونج ررجو ةينيصلا دنها - ؛
 0. 144521510, 1ع ءموقتتقتع 0ع (نطقشسوت (2ومتق, الهه (0ةقأر 1927).

 2م. 211201171, 18 عاماسمتمع مهما هت عتسع (4قءممق, 10. ثعاتطتانت فقأهع, 1955).

 ايروكو نابايلا  ه
 ل, 82112101, 1لق54مزجع عع عماق قات لهصولر 1 (©وعتو, لوم ©0عقار 1949).

 فذ. 5012481101, خذ 1ةلم1مدزو تق ظموعقتل ثمأ (00001ة5-اآل عام2185, 1929).
 0.-8. ةمل15011, الع قورمس (©ةقتكر 830, 1938).

 ب

 انمكك



 ةاتسالا فيلكت « توريب يف تاديرع تاروشنم راد تأر ٠ ةيجتنرفلا رداصملا ةديرجم ًاليكتساو « ثحبلا ةمنت

 دصأو « ةيقرشلا ايفارغويلبيبلا يللاعلا ريبخلاو « تابتكملا نفب يصاصتخالا « رغاد دعسأ فسوي
 قلعتت يتلا ةماهلا ةيبرملا ةيخيراتلا رداصملاو عجارملا مهأب ةئاق دادعإ « ةيخيراتلا ةعوسوملا هذه نيمجرتملا
 يماعلا ثحبلل هنم ةمدخ ةمئاقلا هذه دادعإب ماقو ةءاجر رغاد ذاتسالا ىبل دقو . ءزجلا اذه داوم مهأب
 نم دتمملا ةيرشبلا خيرات نم دبعلا اذه يف ةيخيراتلا تاساردلاب نومتيي نم « داضلا ملاع يف نيثحابلاو
 , هدعب عبارلا نرقلا رخارا ىتح « داليملا لبق نماثلا نرقلا طساوأ

 ةرادإلا

 ماسلا خيراتلا ١-

 .هالالص 1886“ ةيبدألا ةعبطملا «توربي  روهدلا خيرات يف وهزلا فطق :سروبراكيا انححوب

 « توريب  يئاتسبلا هللا دبع خيشلاو نوع ركاش ةمجرت . ماعلا خيراتلا يف باطخ : هيوسوب

 . "64 ص م49 « ةيكلوثاكلا ةعبطملا
 . ةرهاقلا اذه انموي ىلا ةقيلخلا ذنم « ماعلا خيراتلا : ناديز يجرج

 . ١4 « ءازجأ م ةيراجتلا ةبتكملا « ةرهاقلا  كولملاو ممألا خيرات : يربطلا
 « ةيكريمألا ةعبطملا < توريب  ةيزيلكنالا نع ةمجرت . ماعلا خيراتلا : سين ناف بيليف « زربام

 . دحاو دلي يف ءازجأ م زورو زو
 ةبتكم «ةرهاقلا  ةيمومعلا فراعملا ةرازو ةمجرت .ملاعلا خيرات : ردنسكلا نوجريسلا < نترماه

 ةبتكم«ةرهاقلا  ملعتلاو ةيبرتلا ةرازوب ةفاقثلا ةرادا ةمجرتو ©« 548١م «ةيرصملا ةضبنلا

 .ًاددع 7! يف ١65 195٠ « ةيرصملا ةضبنلا

 « ةرهاقلا  ديواج قيفوت زيزعلا دبع ةمجرت . ةيناسنالا خيرات لاعم : جروج تربره < نلو

 . تادلجم " « ١549 « رشنلاو ةمحرتلاو فيلأتلا ةنجل
 «ةرهاقلا  ةدايز ىفطصم دمج ةمجرتلا ىلع فرشأ .ملاعلا خيرات ةعوسوم : درائويل ملو < رجال

 ٠ تادلجم ؛ يف 4 ١559 10+ « ةيرصملا ةضبنلا ةبتكم
 عبطلاورسشتلل كنرككلا راد «ةرهاقلا - سي يزمر ةمجرت .ةيقرشلا ةراضحلا لوصأ : سفرس ريف

 . (.4  باتك فلألا ) ؟08 صروح.« عيزوتلاو

 ثيدحلا رصعلا ةيادب قح خيراتلا لبق ام رجف ذنم ناسنالا ةصق . ةراضحلا ةرجش : نوتنل فلار

 . نيدلج يف ناءزج « 194. 9١ه © ةيرصملا ولحنالا ةيتكم « ةرهاقلا

 مدقلاخيراتلا سردل ديبّت وهو « نابرق دواد ةمجرت . ةعدقلا روصعلا : يرنه سميج « دتسرب

 . 1١١ ص < ٠*١ 2 توريب لوألا ناسنالا لامعاو
 « ةرهاقلا  يرخف دمحا ةيبرعلا ىلا لكقن . ميدقلا قرشلا خيرات . ةراضحلا راصتنا : »

 الإ اهنم مجرتي ع الصف .٠+ باتكلا اذه يوتحت ) 1566 « ةيرصملا ولحنالا ةيتكم

 . ( ىلوالا ةينائلا لوصفلا

 اهني



 : ءازحأ ٌةدع < لؤهؤ « ةراضحلا ةصق : سميج ملو < تناروبد

 ةراضحلاةأشل:١ ب ق ١1ج

 ىندالا قرملا : --ق

 ابناريحو دنهلا :

١ : 

7 

 نيصلا - ىصقألا قرشلا: -ق
1 

0 

 ١

 نابالا- ه١ وة -3

 نانوبلا ةامح : ١ قف ”ج

 .ةينامورلا ةراضحلا وا حسملاو رصبق : 2 ؟ج

 ايلاطيا - ؟
 « يك ز نمحر لا دبع ةعجارم «فيظن دمه ةمجرت . اهضراو اهيعش ... ايلاطيا : راوديد سيسنرف

 1 ١١ ص 1559 ةيرصملا ةضبنلا ةيتكم , ةرهاقلا  ديرف نيدلا زع دقت

 امور »

 . مهتمظنأو مبعرسشو نامورلاو قيرغالا ةدابعل تاسارد .ةقيتعلا ةنيدملا : جنالوك ىد ليتسوف

 . هه٠١ ص +١96٠ ةيرصملا ةضبنلا ةيتكم « ةرهاقلا  يمويب سابع ةمجرت

 19451 توريب -م.ب 59 -م.ق 44: هؤافلشو رصيق سطسغوأ رصع : متسر دسأ روتكدلا

 . 0  ةيخيراتلا تاساردلا مسق  ةينانبللا ةعماجلا -
 دمهو يحوصن مهاربا ةمجرت . ةيدقلا روصعلا يف ابوروا خيرات : سنرول تربلا تربره < رشيف

 . ١/4 ص اة؟م+ « فراعملا راد « ةرهاقلا  نيسح داوع

 هراشب ليئاخيم ةمجرت . مهنبب ةنزاوملاو نامورلاو نانويلا ءايظع . ءاظعلا : سوخراتولب
 . 9١مل 2« روصملا راد « ةرهاقلا .دواد

 نويقيئيفلا -- ؛

 ١6 « نييعماجلل رشنلا راد  توريب  ىلوألا ةيندملا يف ثخابم : ةيطع الوفا جروج

 . ( رجلا ليلخ هل مدق ) ؟ ١م ص
 ةرهاقلا - ةنناثلا ةعبطلا  اكريما فاشتكاو بهذلا زاكرو نوبقيليفلا : سان فسوب هللا دبع

 . ١75 ص 145٠ « ريصبلا ةديرج ةعبطم
 نويئاساسلا - ه

 باهولادبع هعسار4«باشخلا ىبحي روتكدلا ةمجرت .نييناساسلا دبع يف ناربا :رثرآ «نسنتسيرك
 , هذا ص ا4هإل « رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل « ةرهاقلا  مازع

 توريبيبرعلا بدألا يف رثا نم ربظ امو ءافلخلا ةلود يف ةيناساسلا ةيرادالا مظنلا : يدصح دمعي
 . ( ةيكريمالا هعماجلا يف ةيبرعلا ةرئادلاب ةحورطا ) 0١

 ةبتكم « ةرهاقلا  يبراوشلا نيما ةمجرت . ةيسرافلا ةراضحلا ةصق : سميج ملو 2« تنارويد

 , مح ص 154 يجناخلا

4 



 نراقم ىئنتتمز لودَحج

 ىلا ريشت تاحلطصم لامعتسا ىلا انررطضا كلل . بلاغلا يف ديبكا ريغ مدقلا تيقوتلا نا
 : طقف يبرقت خيرات

 . تاولس رشعو

 . دطقف تاونس ةدع هبق توافتلا غلبي حجرأتم خيرات ىلا ريشت ( 9 ) مابفتسالا ةمالع نا -

 4 اهتيروطاربماو امور - غو



 يناثلا فلالا

 لوالا فلالا لئاوا

 ما

 نرقلا فصتنم
 نماثلا

 ثرقلا رخاوا
 عباسلا

 سداسلا نرقلا ل ئاوا

 (9؟) هنو

 ه+ق

 سماخلا نرقلالئاوا

+146 ) 

 سماخلان رقلا فصن

 يناثلاو

 نرقلا رخاوا

0 

 .٠ ةيلامشلا ايلاطي !يفةيثاملا نكاسملا ةراضح ةيبرغلا ابوروايف زئوربلا رمع

 ٠ ةيلامسشلا ايلاطيا يف ةديدجلاة يندملا ةراشحو 2 ىطسولاابوروايف اتسيلاه ةراضح روهظ

 + ىطسولا ايلاطيا يفةيرورتالاةراضحلا 2«يلمز لصاف نود « ةريخالا هذه تبقعو

 * روصةرسمعتسم 2 ةجاطرق سيسأات

 ةيبونجلا ايلاطيا يف يناثويلارامعتسالا ءدب ٠ امور سيساتلاخي رات اله* ةنسلا ددحي ديلقتلا

 3 ةيلقصو

 طسوتملا يف ةيقيليفلا قاوسالااهترطيس تحت عممجت ةجاطرق٠ امور ىلع كسورتالا ةدايس
 ٠ يبرغلا

 نويتلكلا ٠ اينابمك يف نوميقيكسورتالا )٠*5( ٠ ايليسرهنو_سسؤي نوينويالا قيرخلالا
 ةيديبيالا ةريزجلا هبش نولخدي

 لهس يف اوميقي نا كسورتالاثبلي ال مث « اكسروك قيرغانومزهي نويجاطرقلاو كسورتالا
 هوبلا

 ٠ كسورتالا ةرطيس نه صلختتو ةيكلملا بلقت اهور

 ىللع / 14٠ يف 2” نوليج دبتسملا راصتنا : ازوكاريس يف نيسيئيمويدلا دادبتسا

 ٠ مالإ ةسبسلا يف موك يفكسورتالا مزهي نوريه هفلشومرخا « اريميه يف نييجاطرقلا

 ايرورتا يف اهئاريج دض اموربورح ءدب ٠ نيينمسلل اينابمكنع ايجيردن' نولشتي كسورتثالا
 ةيسايسلاو ةيندملا ةاواسملالهسع لوصحلل بومشلا ةماععارس هدب ٠ ىطسولا ايلاطياو

 يف اديعمهنانيزي نايئاثوي نانانف٠بعشلا ةماعزع يماحملا بسنمتئادسا , 4 يف : فارشالاب

 ٠ امور

 ٠ ةرشع يتنثالا تاحرللا ةعيرش

 ٠ ةيبرغلاو ىطسولا ايوروا يه ةيئيتلا ةراضحلا روهط

 * ( ؟"ةا-1408 ) ازركاريس يفويدقلا زيلد دادبتسا : ةيلقصقيرغارةجاطرق نيب برحلا ددجت

 يف نييلافلا روهظ + ةيرورتالاسييف ةليدم نولتحيو ( ؟435ب 5*4 ) نورسماحي نامورلا
 وبلا لهس يف مهتماقا 9٠" ٠ يف اهنوبهني يتلا امور مهغولبو عبارلا نرقلا لئاوا يف ايلاطيا
 ايلولوب حبصت يتلا(0*95 يلاوح إل ائيسلف مهلالتحا/ هنف كسورتثالا هرط دعب



 ىندالا قريثلا

 ىسندالا قرشلا يف مهتماقاوزيييبوروالا دونهلا تاوزغ
 +٠١9 (١ سل ١08١ ) ةثيدحلاةيرصملا ةيروطاربهالا ٠ دنهلاو

 5 1١6٠ ١يلاوح ةيجبالا ةراشضحلا جوا

 « « سبلا بوعش » : ىتدالاقرشلا يف بوعشلا تاكرحت
 ةيروطاربمالا طاطحنا ؛ نيطسلفلحاس ىلع نييطسلفلا ةماقا

 ٠ نانويللنييرودلا وزغ . ةيرصملاو 'ةيثحلا

 ٠ معساتلا نرقلا يفىربكلا ةيروششالا تاحوتفلا ءدب

 «٠ ةيبملوالا باعلالا يفنيزئافلا ةحئال عضوب عورشلا

 كلالتسا)نييدبملاو نييلبابلا يدياىلع ةيروشالا ةوقلا يضيوقت
 (1؟١) انيثا يف نوكارد عئارش“ ( ”١؟ يف اهمدهو ىونين

 مهىف؟ ةئسلا يف لباب يبل“ ميلشروا لدحي رصمتطخ وين

 دادبتسالاماظن سوتارتسسيب ميقي ثيح انيثا يف نولوصص عئارش

 قيرغالا ضعي , ىمظع ةيسرافتاحوتف , شروف ةيالو لدم
 ٠ ىرغصلا ايسآ حتف دعب نورجاهي

 ٠ ها١٠ةنسلا يفينيثالا دادبتسالا بلق

 نومزهي قيرغالا ؟ال9 - خ١ يف ! ةيديملا بورحلا

 ليشسا ٠ ةيبيثالا ةيرحبلاةوقلا ومنو ةاشن ٠ سرفلا
 5 لءارقس دلوم« 2 يلاوح . سيلك وفوسو

 ١45قتح 559 نه ٠ نرتثرابلاءانبي عورشلا 2, 45 يف

 ٠ ديبيروا يسامءانيئا يف لوا ىشاق سيلكيرب

 لعزيينيثالا ةلمح : 419416 زيئوبولبلا برح عالدنا :41
 لسع ةطرابس ةرطيس « ائيثامالسترسسا : ٠ 5١4 ازوكاريس

 ءنبلويولبلا برص خيرات عميضيديديبسوت ١ ٠ ىتح نائويلا
 615 ةئنسلا يف هتومو طارتسووعد ٠ سونافواعسرا لزاهم
 " ؟٠8 ةلسلايف ةيميداكالا سسؤي نرطالفا

 نيصلاو دنا

 ورادوجئهوم )] سودنهلا ةراضشح

 اهزومرلحت مل ةباتك ٠ ( اباراع

 «ايرآ» !! لوصو يلاوح

 ٠ سودنهلا ضوح ىلا

 حناغلا وحيل ةيرآلا دادتما

 اقرش ةيرآلا دادتما : ددهلا

 لوباك لخدي شروق ٠ ابوئجو
 ٠ ( ه609 ر اذرب دلوه٠ (؟)ز

 تاسوتف *(؟ 945٠ ) انبج دلوم

 ةايح٠ ةبراحما كلامملا : نيصلا
 48٠- ) وست ب وه فوسليفلا

 ٠ ( ابيرقت
 ٠ ( 519 ) سويشوفنوك توم
 ( ؟ ؟4]/ ) اذوب تره : دنهلا

 418 / انيج ؟ توم

 (٠14يلاوح ) ويضتلا قاقشلا

 خيراوتلا

 يناثلا فلالا

 لوالا فلالا لئاوا

 مقا

 ثرقلا فصتنم
 نماثلا

 ثنرقلا رخارا

 عباسلا

 سداسلات رقلالئاوا

 (9) هرنم

 ه8

 سماخلانرقلا لئاوا

+40 6 

 سماخلا نرقلا فصن
 يناثلاو

 ثرقلا رخاوا
 لئاوا - سماخلا

 عبارلا نرقلا

 ااا



 خيراوتلا

 رول سو

 ضنا

 سوال

 مالو - "خ١
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 يوت قح لع. 55 ةئبسلا يقاهلوصسم ٠ فارشالاب ةاواسملابذوسفت ةينامورلا بعشلا ةماع
 نىنيضاقو 501 يف اروتاتكدو 5563 يف زللصنق اههارفا دعامبسي ىلدالا ةرملل ٠ ةيلصدقلا
 90١ ٠ يف هءاصحا

 ةييزه : ٠ 5١" يبونجلا نيسدبالا ييلبجو امور نب « ةينمسلا 0-0 بورحلا ةلسلس

 ٠ لييئمسلا ميضغختو ؟59!؟لنم درقنلا .برشت ثيح اينابمكياريخا ظفتحت اهور ٠ نامورلا

 ةببالا قيرطلاو ةيبالا ةانقلاءاصحا يضاق سريدرلك سريبا

 امور دض ايلاطيإ يف هيورح'اتئراط ةرعد ىلع ءائب ايلاطياىفع ريبالا كلم سوريب ةلمح

 يف يللد مهغولبو ابنودقم ىلازنييلافلا لوشد ٠ نانويلا ىلاهتدوعو ةجاطرقدض ةيلقص يفد
 ٠ ىرغصلا ايمسآ بلقوايقارت مهناطيتسا ٠ ؟18 لدا

 ٠ امورل انن راط عوضخ

 اهنرمدهيو ةيرورتالا ينيسلوفةديدم نولشدي نامورلا ٠ امورولا نيقياسملا تازرابم لاشدا

 ٠ لدالاةيقينوبلا برحلا ةيادب : ائيسمنولتحيرةيلقص ىلا نولقتني مث

 * هرساو هتميزهه ؛ يقيرفالاربلا ىلا ىسولرفير لوزل

 تولب ةابس

 ٠* ةيلقص ىلع نامورلا ةدايس:ىلوالا ةيقينوبلا برحلا ةياهن

 ٠ سوكيئوردناسويفيلل ةيحرسم ةاساه لوا

 ٠ سوينيا ةايح

 ؟*ا يف ٠ امورل اكسروكواينيدرس نع ىلختت ةجاطوق:ايقيرفا يف « ةقزترملا برح »
 ةجاطرق ةرطيس اهيلع طسبيو اينابسا دصقي اقرب راكليماه

 ٠ ميدقلان واكو يقي رفالا نويبيش دلوع

 ٠ بسشلا قوقسنع ماجه سوينيمالف : خويشلا سلجم ىلع نييطارقميدلا ةلمح

 »له 8 اقرب راكليماه توم ٠ كيان ردالا ءارو امورل لغدتلوا ؛ لدالا ةيريبلالا برحلا

 ٠ هقلخي



 نيسلاو دنمحلا

 افنوم) سويشم ةايح : نيصلا| يرحبلا داحتالا مايق , 5 ٠
 م٠5 يلاوس ( وست اذوفت ءهدبو ؟ا١ يف ارتكول يفةطرابسةميزه ٠ "519/7 يفيناثلا

 ىلتح 809 نم اينودقم مكحيسوبليف «٠ 9065 يىستح ةهبيط
 يف مراصتنا دعب نائويلا لعومذوفلطسبي 58 يفد , اك

 ٠ سنيتسوميد دوهج نم مغرلا ىلع اينوريخ
 05 ) ايروملا ةلالس : دنهلا| يف ىرقصلا ايسآ يف رمي يذلاردنكسالا كلم : 18# ب 55
 ( 981|093 يف ةيردنكسالا سسؤيو#ا#0 يف روص حتفيو 4
 الإلا ىلإ 9٠ نم نييناريالمضخيو 89١ يف لباب حتفيو
 لباب يف اريخا ترميو ا ؟7هرالا يف دنهلا يف براحيو
 ٠ حالسلا ةوقب هثرا هداوقعزادتي هنوم دعب ٠ 59 يف

 يلتعي اتبوهفاردناش : دنهلا

 5 3115818 شرعلا

 نيسستلا ةمكحم مايق 0 نيصلا يف ستيك رويلوب سوب رتميدانباو لوحالا سنوغيتلا لضشف

 دقو ؛ دلهلا 7٠١ ( ٠ غ[ذ لم ٠ ايهتحلصمل ردنكسالاةِيروطاربما ةدحو ىلع ظافحلا
 يلاوح) ارتوبيلاتابىلا نيتسافيم ٠ كلملا بقلةداقلانه ددع. لمح ١5 ةبسلا

 0 ( .٠

 , اينودقم يف نويئوغيتلالا ؛ ةيليلهلا تاسيكلملا رارغتسا

 ايبسآو ايروسو لبابو ناروا يفنويقولسلاوءىصم يف نويجاللاو
 دلوه ٠ سوءاسغرب ىلع نييلاطالاةطلس رداوب ٠ ىرغصلا
 ٠ الاله يف سوليتسوتاربا

 روقيباأ توه

 شرعلا يلتمي اكوشا : دنهلا ٠ ةيقاورلاةسردملا سسؤم نوديز توه
 ؟ 53:4 506١

 ينائويلالشفب رايتخبلا لالقتسا . ةيئراغلا نيبساسرالاةلالس دهع لوا 0 يلاوح

 *« لوالا سوثوذريذ

 (؟5+) ةيذوبلا قدتعي اكوشا
 نيسلاروس ءادب ةرثابم : 5

 خيراوتلا

 عسبارلا ثرقلا
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 ٠(5؟0)نرماليت سار يف مهيلعءاضقلا: ةيلاطيالا ةريزجلا هبشىلع نويلاغلا هب موقي وزغ رخآ
 نيح امورل اعضاخ ناك هنا ودبييذلا وبلا لهس لالتحا ىلائنامورلا لقتنا رمنلا اذه دعب

 ةيناثلا ةيقينويلا برحلا تعلدنا

 لخدي 0 ةساطرق تاوق سار لعكأكا يف , ةمع نبا فلخ يذلا لعبيئه ٠ةيناثلا ةيريلالا برحلا

 ٠ امور دضيرحلاىلا هلمع يدؤيف ءاتنوغاس

 ٠ مهئانباوخويمشلا ىلع ةيرحبلا ةراجتلارظحي يدلا سويدولك ءاتفتسا

 مزهيو ايلاطيا غلبيو بلإلاوةيبوئجلا ايلاغ زاتجي لعبيئه:8١1 ةيناثلا ةيقيئوبلا برحلا
 ةيررثاتكد« انيميزارت ةريحب يفهلتقموسوينيهالف ةميزه : ؟١7١ ايبيرتو نيستلا ىلع نامورلا
 ريشتسيإ روتكب سويباف , اناكةكرعم 5١١: ةينيدلا هريب ادتو«يثاثلا»س وميسكم سويباف ٠ك

 سماخلا سربليف فلاحي لعبيله. لعبينه ىلا اوباك مالستسا: ٠ 5١١ يفلد بيغ فتاه
 اهديمتست يتلا امور نع لصفتتازركاريس ؛ ؟4١ ءداسفلا خذيدض شسويبوا نوناق 2 ينودقملا
 نل يتلا اتنراط لتحي لعبينه: ؟١؟ ٠ هنياهث يف سديمخراتام ليوط راصح سب ؟١؟ يف
 ٠ يئانويلا سقطلا ىلع اموروف نولوبا دايعاب لافتحا لواء 5١9 لبق نامورلا اهديمتسي

 ,لعبيئهقيقش لثب وردساه دييلع اينايسا يف هلتقمو نويبيشةميزه , اوباك ةداعتسا :؛ ١
 : ٠ 3٠١ نانويلا يف « لدالاةينودقملا برحلاب» مايقلل يناثلالاطاو نييلوتيالاو امور قافتا

 لمب وردساه مزهي 15١8 يف . 5٠١5 يف ةنجطرق لئنحي ثيحاينابسا ىلا دفويباشلا نويبيش
 ,هيشاب هقاصتلا لبق « روطبملا هإع هنيزه : ؟١ا/ ٠ هيشاةدناسمل ايلاطيا ىلا وجني يذلا
 ٠ |سوكين وردنا سويفيل ديسشن: ةينيد ريبادت ذختن ثيح اموروف اريبك افلق ثدحي هبارتقا

 دقمت امور ؛ ؟"0 ٠ امور ىلادوعي مث , اينابسا يف ةجاطرو ةوق لع يفقي نويببُشس
 ٠ ايقيرفا ىلع 0 رضحي' الصنق ليع يذلا , نويبيسش *ينودقملا سربليف عه حلصلا

 ءاسيئيبسام فسلاحيو ايقيرفايفربلا ىلا لزني نوسسش «. امورىلا ليبيس ةدابع لاخدا :
 ممم حلصلا : ٠ 5١١ اماز يفنريبيشراصتنا ؟١؟ ٠ ابلاطيا_زسع ولجي لعبيله ! 30

 * هجاطرق

 سويفان توم

 نيصلاو دنملا هناريجو ينامورلا ماعلا

 ٠ نانويلا يف يركسلا امورلخدتو ةيناثلا ةينودفملا برحلا

 ٠ لافيسونيس يف سويئيمالفسويتكترك ٠ت راصما : 91
 ءاينودقمنع ةخولسملا ةينانويلا]ودلا لالقتسا نالعا : 5

 ٠ امات ءالج نائويلا نعةيئامورلا تارقلا هالج : 5

 ةيروفيللالئابقلا ممضختو اددجمةيلاطيالا ايلاغ لتحت امور

 ٠ ةاضقلا مكحت دض نيئطاوملا

 هؤاجتلاو هءافنم ٠ ةجاطرق يفةيلخاد تاحالصاب موقي لعبينع
 دعب 1١85-١85 يف ايئيتيد يف هناوم , ثلاثلا سوخويطلا ىلا

 ٠ هل امور ةدراطم

 تاروث ممقي نرتاك ٠ يبدالانرئاقلا ءافلا « نوتاك ةيلصنف

 ٠ ةيئابسالا لئابقلا

 ٠ سناريت ةايح



 خيراوتلا نيسلاو دنهملا ىئدالا قرشلا

 مام وو 20١" نيستلا ةلالس : لنيصلا٠ ؟؟* يف شرعلا يلثعييقولسلا ثلاثلا سوخويطلا
 ٠ ٠ ؟؟١ يف شرعلايلتعي ينودقملا سماخلا سوبليف

51" 
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 ؟ دعا ٠5١5 ) ناهلا ةلالس : نيسلا|أ؟١ا! يف نيبئانويلا هئادعا ىلعملسلا ضرفي سماخلا سوبليف
 دعي ؟؟9* ب حيسملا لبيقايف اهولتحا يللا تاكلتملار_م نامورلا درطب هريكفت

 * ايريلا . ( حيسملا
 قبسيذلا , ثلاثلا سوخويطلاماسق ,” ٠١5ه ىلا «5١ نم

 ىربك ةيركسع ةلمحب ىرغصلاايسآ يف باصنغا ةلواحم عمقو

 ةسبقولسلا ةطلسلا ةداعا دعب: ناريا باضهو ايئيمرا ىلع
 وحن هتدوع قيرط يف هترهشتتعاذ ٠ ةيئانلا قطانملا هذه ىلع

 التوسط  *

 ةيزاوتم لامعاب ناموقي ثلاثلاسوخويطناو سماخلا سوبليف
 ةوق كماطختا نم ةدافالل “5٠١ ذنم هجياأ رحبو ايسآ يف

 ٠ رسم تدايسأ نييجاللا

 خيراوتلا
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 نيصلاو دنهلا هناريجو يئامورلا ملاعلا

 روؤلغعي سريرتميد : دنهلا: ١8491١5٠ ءاتش *نيبلرتيالاوثلاثلا سوخويطلا نيب برحلا
 ١85 , باجببلاو ارامدنغا٠ةقولسلا ةوقلا نم دحت ايماباةدهاممب ٠ ١88 ايزيئغم ةكرعم

 لمقال دعب , قبي مل , ىرغصلاايسآ ييطالغ ىلع ةلمحلا دعب
 ٠ نانويلاوايسآ يف ينامور ىدنج يا

 ةيعالشلا تاصقرلا ةحيصف

 * سونايليما نويبيش كلوم ٠ ءاصحا يضان نوتاك

 يف ةديدع ىواعد هيلغ تميقا يذلا يقيرفالا نويبيش توه
 ٠ هتايح خاوا

 ٠ يسدورلا سويتياناب ةايح

 سويليسول ةايح

 -االث) انئوكلا ةلالس : دنهلإ|نسدكارغ ىسوبتوربماسءط اهيفرسهتشا يتلا ريبيثلكلا برح
 عزقني سويتاركوا ( ؟ 4 * سوكارغ نيوخالا با

 سري رتميدنم اتيباك و ناي رنخبلا :
 ( تملا ر

 فلن
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 نيصلاو دنهلا هناريجو ينامورلا ملاعلا

 ٠ باسجنبلا يف, سوردنانبم ش
 ارتوبحلاناب غلبت هتاوزغ

 لوب راصتنا : هيسرب كلملادبض ةثلاثلا ةينودقملا برحلا

 ىلع ثلاثلا سوشويطلا مغري سويليبوب , انديب يف ليما
 ف ةلقتسم تايروهمج عب راويظنت : ا5ا/ , نصمم نع ءالجلا

 ايلاطيا ىلا يآ ٠١٠١ يفن ٠ةرشابملا ةبيرضلا ءاغلا , اينودقم

 *امور نمنايبلا ءاملعو ةفسالفلادرطب يصضقت ةيسلجم ةروشم

 ٠ ةيقولسلا ةيكلملا لكني رسئاثلا درهتلا كلاحت امور

 ٠ امورزم نييروقيبالا ةفسالفلا تدرط

 ٠ ديبثلكلا دض ةيناث برح

 نائويلا ىلا ةدوعلاب ةايحلا ىلع اوسقب يملأ ٠١" ل حامسلا

 *«ايقيرفا» ةيالو ثءادحا , 4١”يف ةجاطرق مدهي , اهترادال
 ؛ ٠ ١545 نائويلا يف ةمساستادحا , هسفن تقرلا

 ٠ ١40: ةيالو ىلا دالبلا لوحتاهعمق يلي يتلا ايلودقمه ةروث

 سرثنروك .مده ىلا 2 ١47 يفءيدؤت ابرح نلعي يخآلا داحتالا
 + سويهوم *ل لصنقلا دي ىلع

 تايلوحلا» رشنو ريزحتب نعويالوفاكس سويسوم مظعالا ىبحلا
 * « ةميظعلا

 مهسيئر ليتغا دقو , ةينامورلاةرطيسلا نومواقي نويناتيزوللا
 ١١9 يف تايريف

 شرعلا لتميوو : نيصلا|ة فراك : ١ا9ال ٠ نسبئلكلادش ةريخالاو ةئلاثلا برحلا

 دادسستما 2« مال 7 ١4٠١ رزإاةرم الصنق نيمي سونايليمانويبيش ٠ سناموث ماما ةيئامور
 ينيصلاناتسكرتلا وحن تاحوتفلا|سناموثل لتحي 50*1١ يبف: برحملا ةرادال ١4 يف ةيناث

 ٠ اهيدهيو

 لدالا ةيدبعلا برحلا

 سوينوديازوب ةايح

 «يشتوي» لا ملب , ١١ يلاوحإ*هتومو يعارزلا هنوناق ءبسشلانع ماحم سوكارق سوي رابيط
 ٠ اهوعضشاو نايرتشيلا| ٠ هل اثيرو ينامورلا بسشلاز يع نا دمب تومي ثلاثلا لاطا

 راسكنا دعب « ايسسآ » ةيالو ىلاةميدقلا ةيلاطالا ةكلمملا ليوحت

 ترويترافلا , سرولايليما نويهيش توم ٠ سوكيئوطسرا
 ٠ ةيقولسلا ةكلمملا نه ايئاهللباب دالب نوعزتني نويساسرالا

 سيسأت : ١؟؟ ٠ ةيئيبرانلايلاغ ةيالو ميظنتو لالتحا

 , نرئرالا كلمه تيوتيب ةميزه:)١7 , ( سكا) ايتسكساوكا

 +٠ ائربران سيسأت : 8

 ٠ بعشلاةماع نع ماحم سوكارغ سوياك
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 اهتيروطاربماو امرر-ه٠

 هناريجو ينامورلا ماعلا

 نيسملا لب ةيسامولبد تاقالع : ؟/يف ترميس يذلا نوراف دلوم

 رايتخبلاو

 ءاهترادال الصنق سويرامه نييمثت ١٠ا/ ٠ انروغوج دض برحلا

 ٠ اتررغوج ملسي ايناتيروم كلم سوخوب 1

 ابسنميقي سورودويله :؟ ديهلا٠ جئاروا يف نامورلا ةميزه 6 «نوتوتلاو ريمسلا ةوزغ
 « اشيديف » لا. ليسرفو سكا يف ةيسساحلاسويرامتاراصتلا :١١٠د ٠١

 ٠ سويبسوبو نورشش دلوم

 ةيناثلا ةيدبعلا برحلا

 ٠ .رصيق دلوم

 تومو امور يف تابارطض١٠ ةسداسلا سويرام ةيلصنق
 سوني روتاس

 سيرك ول ةايح

 هتوه 9١ ٠ ةئسسلا يف بعشلا'_بع ماحم سوزورد سويفيل
 ىتح ةدحلاب فصتت «ةيعامتجالابرحلا » ٠ نييلاطيالا ديثي
 ٠ ةيئطاوملاقح عيسوت خيرات ٠ 88 ةنسلا

 اموروف سليتيساب شاعتنا طاشن

 ليتقتب مةةئسلا يل رمآي يذلا تادب رتم دض لىلوالا برحلا ءدب

 ديمتسي اليمس 2« روثت نانوبلا٠ سوليدو ايسآ يف نييلاطيالا
 ءافلا ٠ 86 يل تاديرتم حماحلسص دقعي ٠ 87 يل انيثا

 سرتسولاسو , (5) ه4 يفتوميس يذلا , سولوتاك دلوم
 ةيروناتكد "5 يف توميس يذلا

 اثسينرب وامور يف ةيئبالا ديبعشت ةيروتسدلا هئاحالبصا , اليس

 ٠09 يف ليقتسي اليس ٠٠

 باجئيااوحن نولزني «اكاش» لا سويروترس . يطارقييدلادسسصض ايئابسا يف برحلا
 ٠ انلاموا ٠ هئيرييلا ةفطنم ىلا ءردهلاديعيو ادحسس اهل عمضي سودبموب

 يلتعي ين  ناويس : نيصلا|يشاقسيديف ٠ ( سوكاتراببسس ) ةفلاثلا ةسيدبعلا برحلا
 ؟(4ةبا/#) نيصلا يف شرعلا ٠ ايلقص

 ٠ برغلا رحئ ةديدج تاحوتف

 هاو ىتح سرلوكول ةدايقبتاديرتمدض ةيئاثلا برحلا ءدب
 ٠ هتاراصتلا نمةدافالا دقفيف هيلع روثي هشيج

 ففي



 فيي

 ب٠

 دنريشست

 دوا

 5١
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 هو هم

 هم

 فو

 هع“
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 مو 44

 هناريجو يئامورلا ملاعلا

 ١9 ٠ ةنسلا يف توميسيذلا ليجريف دلوعه ٠ اليس

 مل ,( كالا ) ةئصارقلا كاش قرشلا يف سرييبهوب تالمح

 ثيح روفسوبلا ةكلممىلا:ىجتلب ينلا ( 55 ) تاديرتم دض

 اهمضضي يتلا ايروسو « ايئيمرابوجي سويبهموب ٠ 71 يفتومي
 لضدي ثيح نيطسلفو « ( 59 )ةيالو اهمظنيو ةيروطاربمالا ىلا

 ٠ ( 59 ) ميلشروا

 ةرسماؤم « مظعا اربح رميقباشتلا ء نورشيش ةيلصنق

 ٠ دفلا روطاربما + سرويفاتكوا دكلوه , ائيئيتاك

 دنهلا يف ؟ افناك » ل١ فهم لوا|نأ دعب ايئابسا يف امكاس ليعي رصيق , امور ىلا سويبهوب ةدوع

 “ 55 ) ءامشقلا بصن؛م لغش (هءالسل35)

 )سغني ه5 ةبسلل الصنق ١٠ةئسلا يف الصنق بختنيب رصبق

 , ( للدالا ةيثالثلا ةموكحلا )سوساركو سويبموب عم ةيقافتا

 بثيث دلوه ٠ ةيلاغلا تايالرلابءراثقتسا « يعارزلا هنوناق

 ٠ حيسملا دعب ١ا/ ةنسلا يفثوميسس يذلا ( ؟ 55 ) فيل

 ةروث / ها“ رخاوا يف , رصيقتدهي ىلع ةلقتسملا ايلاغ حتف

 ةياهن : ه١ « ايزيلا : ه؟ءسكيروةبجنسرف ةسائرب ةماع
 هذه ةليط امور يف تابارطضشا١ مونودول سلاوا يف ةمواعملا

 ٠ ةمرتنلا

 مسسكملا ةداعا كعب ةيناثلاسوساركو سويبم ول ةيلسنق

 ٠ يثالثلا

 ٠ راك يف هنولتقيوسوسارك نومزهي نويترافلا

 عه مادطصا يف الثث سريدولكترومه «م امور يف ىشضوذلا

 ٠ دحوا لسنق سريبمهوب *نوليم ةرمز

 :18 ٠نركيبورلا زايتجلا 2:59 ,رصيقةيروئاتكدو ةلهالا برحلا

 ىلا لصي نصيف ؛ نصم يق نسويبموب توم , لايسرف ةكرعم
 ٠ 49 عيبر ىتح رصم يف ىعبيءارتابوبلكب عمنجيو ةيردنكسالا
 نوتاك توم , ايقيرفا يفسوسبات يفرصق راصتنا ؛ 5

 حالسسا , هتاراستنلا , اموريسف رصيق ةمادا 2 يكيتوالا

 راذا ١9 ءايئابسا يف ادنرم يفرصيق راصتنلا ؛ 55 ,” ةمائزرلا

 ٠ رصيف لايتخغا : 45

 سوقورب 2 رميق يلتافباهذ : 45 ٠ ةيلهالا برحلا
 دسض سولنابفاتكاو قفئينورشيش؛ قرشلا ىلا سوببساكو
 سويلوطناقافتا ٠ 4 ,ةيبليغلابسطخلا يقليو سوينوطنا
 ,.« ةيناعلا ةيثالثلا ةموكحلا ) سو دس سبيل و سونامفاتكواو

 سوبساكو سوتورب ةميزه :1؟,نورشيش توم , يفنلاب ماكسا
 ىلع يضارالا عزويل ايلاطيا ىلادوعي سونايفاتكوا , يبيليف يف
 ءارثاب ويلك كراشيو قرشلا يفىقبيسوينوطلا «,ءامدفلا درئجلا
 يف ميقملا حبلا كيس س ويبعوب سوتسكس عم هقكافنا : 88

 مزهيذلا سويبهوب ىسوتسكسوهسسسفالتخا : 95 ٠ ةيلعص
 سورل وطنا ا 81 نييثرافلا لعن مويتوطلا ةليم ,؟ة يف تامو

 دهع لوا ١" ةنسلا يلاوح عدل . سإ . ةيلامور ميلاقاهنم هدالواو ارتابودلك بهب
 يلامش يف »أ ةيردنكسالا ىلا سونايفاتكوالوسسصو : #”- ٠ مويبكا « دنهلا يلامش يف « اناشوك 8

 ٠ ارتابويلكو سويئولطلا توه
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 نشل نسف هناريجو ينامورلا ماعلا خيراوتلا

 : حيسملا دعب "يه - حيسملا لبق 7
 ةيدواكلا ةيلوجلا ةلالسلا

 سونايفاتكواو خويشلا ىسلجم نهيب تايالولا ةرادا ماستقا

 ٠ سطسرغورا ببقل نا ثبلي مل يذلا 15

 ٠ ةيريبيالاةريزجلا هبش يلامش عاضخا ؟ا ذنم

 يناثلا ابوج ىلا اهشرعميلستو ايناتيروه ةكلمم ةداعا نان

 مالعا ةداعتسساو ايئيمراو دودحلا وسمح تييترافلا عمم قافتالا 3”

 « راك يف ةدابملا تاقوجلا

 ٠ سرلوبيث تومو , هينياةمحلميهني نا لبق ليجريف توما 15

 * ةينرقلا باعلالا 1/

 ىلا ايريلا»و ايرتسيا دودحدسيعت ةليوطو ةريسع تالمح 1١١ ذنم
 ٠ بونادلا

 « مالسلا لكيه » دبيشت 00

 * بلالا رهل ىلا دودحلال قتل ايئامرج يف ةرركتم تالمحا ١١ ذنم

 ٠س ويبساروهر سشرتيسيم كتوم 4م

 عسسل رأ ريخاتب ' عبارلا نرقلايف طش قدح , عوسي داليم

 ٠ حجرالا يف تاوتس

 فيلا



 اكيدب

 لوالا ثرقلا

 حسملا دعي م

4 

)0( 

4 

 كن

1 

 دنجإا هناريجو ينامورلا ماعلا
 نم نوتأي « اناشوك م لا

 نولحيو رايتخبلاو سودسك ىالا

 ةيروطاريمالا نوسسبو

 ةيناشوكلا

 ديقوا“ يفل

 : شسويليمرأ يئامرجلا مامأسوراف ينامورلا دئاقلا ةميزه

 دودحلا ديعيو ايئامرج يف عتفلاميراشه نع ىلختي سوطسغوا
 ٠ نيرلا ىلا

 سوبر ابيط : "ال4
 سوطسخلوا تود

 ءارسما لتقي يذلا , ناجيس, رصيقلا سرح دئاق ةوطخ

 ؟هلتقو هرها حاضتفا , نيديدع

 ديفوا توم

 (نوبارتسرامور عمة مظتنم ةراجت' نوب ارتس توه

 ىلا ( ايدني ) ناليس كلم دفو
 سرواعسمتوا روطاريمالا

 حيسلا توم حجرملا خيراتلا

 سلوي سيدقلا ءادتها

 شرعلا يسلتي اسفاكالوجوك
 ٠ ( حجرالا يف )

 الوغيلاك : 4 وحب

 ةيروطاربهالا ىلا ايناتيروم مسغ

 الوفيلاك لايتغا

 سوبدولك : 24-1

 ايئاطي رب حتف ءدب



 ايروكو نابايلا بونجلا راب نيصلا

 يتيلوبتلا دهملا 5١5 ذم نيعباسلا ناهلا ةلالس

 عيبسملا لبق

 نيقباسلا ناهلا طوقس

 شرعلا بصتني ملام ُملاو

 هك

 ٠ ءارمحلا بجاوحلا ةروث

 نوقحاللا ناهلا : ناهلا ةدرع
 ةفريكرت

 واو ناهلا خرؤم وك ناب دلوم
 راشت ناب دئاقلا

 لوالا ترقلا

 حبسملا دعي 6

 موال

0 

1 

1١ 

 فى



 66ه

 ماب

65 

 ان. - ؛١ يلاوح

9”, 

514 

0 

515 

 د4 - 4

 فن

 افرا

 فذ

 ٍةنبا انببيرغا نم هجاوز ,ء اهورزم دوهيلا درطي سويدولك
 ٠ هتخا

 ةيباك )تحي اسفاكالوجوك

 تالمح 2, ايديمرا يف مهتالشدتببسب نييترافلا دتم برحلا

 ٠ نولوب روك

 نوري : مل 4

 سوكين اتي رب لئقم

 انيبي رغا لتفم

 سوس رب توم

 لييحيسلا داهطشا , امور قي رح

 اراهدنغ لتحي اسفاكالوجوك نورتبو ناكولو اكيديس توم

 ىلا اهعمق دامئسا : ةيدروهيلاةروث ء٠نانئويلا ىلا نورين ةلنحر

 ٠ سونايسابسف

 ب مادانملا « ايلاغ يل سكيدنفةروفغ : ك4 ةيلعا برع

 نيرلا سشيج : 05 ٠ نوريئراحتنا ٠ اروطاريما « ابلاج »
 , 4 نوتوا » مزهي سويلتيفءاروطاربما سويلتيف ب يداني
 قرشلا شويج ٠ ايلاطياوف 2 ينبتلاب ابلاج ثبرو
 سويلتيف ةميزه ,2 اروطاربماسونايسابسفب يدان برنادلاو
 ٠ ايلاطيا يف هلدقمو

 نييفدلفلا ةللس : هك - 55

 دي ىلع ميلشروا مدهو لالتحا, ايلاغيف سيليفيس ةروث عمق
 سوطيت

 امور يف ينيتاللاو يئائويلانايبلا ميلعتل رباثم ثادحا



 ايروكو نابايلا بونجلا راح نيصلا

 ادفو لسرت م/م وشويك ) نابايلا
 يبعو ٠ ( خئاي_رل ) نيصلا ىلا
 ٠ يتيلوينلا اهدهع يف لازت ال
 افصو اهنع « وك ناب » كرت دقو

 ٠ افيرط

 ىلوالا ةيذوبلا ةفئاطلا سيسات
 وس ب غلئايك يف

 هذه ايمسر يمحي ويشت كلم

 ٠ ةفئالطلا

 وشت كله راحتنا
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 دنهل هناريجو ينامورلا ماعلا

 ماسي وقتو ةلودلا كالماب ةفحلمتستناك يتلا لوقحلا لالتحا

 ٠ ىلعالا بولادلاويىلعالا نيرلا نيب دودحلا

 «اكاب» دهعب فورعءملا دهعلا ءدب
 يف ( اتاراماشك ) ةبزارملا

 ٠ دنهلا يبرغ

 سوطيت : ىإ -ا9

 نيسلب توم , مونالركهوييبمرب مدهت / فرزيفلا راجفنا
 5 ميدقلا

 سولايثيمود : و5-1

 ماسسيا يف هؤانب رشوب يللا(ءزيلوكلا) سونايفالفحرسممامتا
 سولايسابسف

 ١.٠١6 مئادلا ءاصحالا يضاق» بقل لمحبي سولايتيهمود

 بولادلاوهع نييسادلا مه تاشوانم

 ةيلوتيباكلا باعلالا ثادحا

 بلطي يناشوكلا روطاربمالا ةينرقلا يباعلالا

 نيسلا كلم ةئبا نم جاوزلا

 : هبلط ضفريف

 سرولايتيهود لايتغا

 نيينوطنالا ةلالس : ا7!9 ه5

 اروطاربما( افرث ) نلعي خويشلا سلجم

 ٠ تيساتةيلصلق ٠ سونايارت ىلبتي افرث

 افرث توم

 يناشزكلا روس لاربمالا

 لالتحا يهني ل سيسيفدكاميف ل

 ٠ ةيلامشلا. دنهلا



 حفف ملي واضت ناب دئاقلا

 هيف دطوبو ينيصلا ناتسكرتلا
 0 ينيدملا راممتسالا

 ةرئاد روطاربمالل مدقي ناشنئوف

 سم.شلا رادم

 وف مْملاو فوسليفلا دلوم

 اهتيروطاربماو امور ه١

 خيراوتلا ايروكو نابايلا بوتحلا راحب 0

 ال4 ذلم

178 

714 

"6 
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 لوالا نرقلا رغت

 ىناثلا نرقلا

 |ءاإابل 1٠١

 |ءم - ٠ ؟

1 4) 
 6 - .٠

1١٠١7 

00000 

١ 

)0 11“ 

١١0١-14 

 املك

 هناريجو ينامورلا ماعلا

 سونايارت : ١١97 هم
 , « سولايارت ظيرقت » يقليوذلا ميدقلا نيلب ةيلصنق

 يشيفاس يف « ابوتس » ل١ نيبزن'
 يسبق اذوب ةروص روهظ

 صوصللا تابثا ٠ اراهدنف

 يف رهدزت ةيالوبلا ٠ ةيديجلا

 نييسادلا دض نيبرحدعب ةيروطاربمالا ىلا ايساد مض
 ايتسوا افرم لامعأ

 لايسرام كتوم

 ةيروطاربهالاىلا ةيمبرعلا ةيالولا مض

 سونايارت موروف نيشدت

 ةنسلا يف ايئيتيب يف ايكاسثاك يذلا ميدقلا نيلب توه
 اكلك

 نيرهنلا نيب امو اينمرا مضيسونايارت ٠ ةسيترافلا برحلا
 ٠ 1١١9: نرفيزيتكو ةلجد لع'ةيفولس خلبي ١ةيروطاربمالا ىلا
 يف ترمي ٠ مجارتي سونايارت ؛ةيقرشلا ندملا يف دوهيلا ةروث
 ٠ هتامرتلو لع ىلشتي هفلشو 1'2ا/

 سوناي رداه : 188-1١

 راستلا ركذت « كسائ » ةباتكأ كراثولب (؟) و تيسات توسم
 لع ( اردنا ةلالس ) ارثوييماتوغ
 « اكاش هلا

 ةيروطاربهالا دودس ىلا ةيشيتن/تالحر ةدعب مرقي سرناي رداه

 روبيط فصقم ءانبي عورشلا



 ةسسي روطاربمالاب لصتت نيصلا

 يق اهتاحوتف دعب هيناشوكلا
 ٠ يتسملا ناتسكرتلا

 ناهلا ةشضرؤم واضت ناب توم

 واس” ناب دئاقلا هقيقشو

 يش ياوست فوسليفلا دلوم

 ليسسبةيسوملاو نبلاهبلا ةلحر

 امرب قيرط نع نامورلا

 ةركلا زاهج عرتشي نه غئاشت
 لبضشمت رئاود لخاد ةيضزالا

 ةيوامسلا مارجالا تاكرخطل

 ىلا لسري نابايلا كرلم دحا
 ٠ ادبع ١١١ لنيصلا دالب

 لرالا نرقلا رخآ

 ىناثلا نرقلا
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 هناربجو ينام يرلا ماعلا خيرا وتلا

 ديد (9)

 ١78 يلاوح

 لاثيفوج توم ١م دعب
 ليج ولوا دلوم )00 1

 « ةمئادلا ةءاربلا » رشن 5

 ١ انيلوتيباك 0 يتلا ميلشروا 0 سودارس ٠ نيطسلف يف هبصقْنب ناعمس ةدايقب دوهيلا ةروث 2

 نسي

 سونئيئوطنا : - 15١

 ٠١ه١ - ١46

 (2) )مه 1144

١1-7 

114164 

 يلاوح ١٠٠١ سوميلطب ةيفارفج

 ااع دي ١٠ يلاوح

 لنذرا

 1 ١.١

 ال48 ١

 دوهيلا عنم

 دنملا

 , « اناباهال » ك لم ةياهن

 ةسردمو يذوبلا ينائويلا نفلا ومن  ةيبرغلا هىفارملا نابرزم
 «اروهتام» ةسردمو « يتافاراما»

 ىلع يتافارامايف ابوتسلا ليمجت
 يذلا ) ارتوبيم اتوك' ةفيلخ دي
 ٠ ( سوميلطب هركذ

 للصي اكشيئاك روطاربمالا
 ىلا ةسيناشوكلا ةيروطاربمالاب
 ةورذلا

 بيداو ةناطب لجر «اهشرغافشا»
 ٠ فروسليلو يقيدسوهو

 نيصلاىلا دوفو هدع لسرت دئهلا
 ٠ بودجلا راحب قيرط نع

 مهنئمو / ينيقاجوا ةبزارم
 كلم_مهزعجوا يف «نامدارودود
 ارتوبيمات رك نب « !رتيمايشوب »
 يف اكلم لازي ال اكشيتاك
 ٠ لامشلا

 يناياهاملا للضانملا« انوسراغان »



 نان ب يج يف ةئصحملا زلارملا

 سويشوفن وك ةديقع حرشي مل وجام

 ديلع ىلدالا ةيذوبلا تامجرتلا
 « واك يش نافل » يترافلا

 ةردقلا يلك نايصخلا لتكت

 ةديقع حرشي ناويه س خدضت

 ٠ 'سويشوففن وك

 خيراوتلا

)0( 6 

 يلاوح ١74

 ١؟/م دعب

01 
 نوفل

 لروما ا

 لف

 )ومد 6

 (2) امه 4

 رع ا

 ١4

 يلاوس ١6

 مءوءدس الهو ىلاوح
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 انتي
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 يلب
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 ىلا

 هناريجو ينامورلا ماعلا

 ليروا - كرام : 1١-186١

 مكحلا يف ِكرتشيو روطاربمالابقل لمحبي سوريغ سويسول
 ا5ق يف هئامم ىتح

 نوت وبس توه

 ةوقب مهدض برحلادوقي سويديفا « نييترافلا موجج

 نييطامرسلاونييداوكلاوناموكراملادض هجري ليروا كرام 3 ٠ يف ايلاطيا يف ايليوكا نوغلبي٠بونادلاىلع نييلامرجلا موجه
 يف ركسعملا يف تام ٠ دودحلاديمي ٠ ةقاش بورح ةلسلس

 ٠ ايميهربلالتحال دمتسي ناك امنيب انيق

 توم ٠ ممقلاب يهتني قرشلايف سويساك سويديفا باصتغا
 سونايدإ

 ائيئا يف نايبلا ملعل ريمو:فسلفلل رباتم ةمبرل ثادحا

 بقل هليمحيو مكحلاب سودوموكهسنبا كرشي ليدرا كدامأ
 انيدنالب ةسيدقلاو نيتوبفةسالاداهشتسا *٠ ٠ روطاربها
 ٠ نويل يف نيرخآ نييحيسمو

 « ةمظنالا باسستك بفلؤه سويباك توه

 سودوموك : 197-
 هدارقلا دعب بوثادلا لمع هيباميراشمل !دحح مضي سودوموك
 ةيررطاربمالاب

 سولايكول توم

 سوذوموك' لايتملا

 يف ) « ينراكاتاشش » كلم ءدب

 حجرالا

 ةلاسرب

 انوسراغان هصخي يذلا ((



 خيراوتلا ايروكو نابايلا

 الكا

1) 

 119 ذنم

 ١55 راجت ) ليروا كرام دفو
 ناويهروطاربمالا ب (  نويروس
 ةيذوب تالافتحا رصقلا يف يبحي

 ٠ ةيرواطو

 ا. ذنم

 اان - ١/١ ريد ىلا ةديدج ةيدبا ,ةفاضا
 يذوبلا « وس  ننايك »

1/6 

 لما

 ١و

 1م

 ١1م خئاشن مئوشت فوسليفلا دلوم
 منوت

 ١414 ءارفصلا مئامعلا ةروت

 15٠-181 ا غنايك نيد ىلا ةديدج تافاضا
 يذوبلا وس

 (9) أو.

57 
 )0 539 « يه - نل » سيسا تنل ز

 ضل



 لوب - 5+

54 

15 

 اوي عالؤال

154 

 يناثلا نرقلا رخئآ

 كلاثلا نرقلا لئاوأ

 نقال

 دنهل ْ هناريجو ينامورلا ملاعل

 سوريواس ةلالس : 900 . و9
 سوريوأس سوميتبس : 71١ اة

 اميس ال شرعلاب نيبلاطملا لعبلفتي سوريواس سوميتبس
 سويدولكو م ١10154 )قرسشلا يف جيل سويئيسب

 (5١ا , نويل ةكرعم ) سوئيبلا

 «ةيحيسملا ةديقعلا نع عافدلا هيسف هباتك' عضي سونايلونرث

 ٠ نيرهنلا نيب ام ةيالو ميظنتو لالتحا : نييئرافلا ىلع ةلمح

 روطاربما بقل لمحي الكرك

 ٠ م« اردنا » ]| ةكلبمه ؤزجن'

 نفس ) ةيرحبلا ةراجتلا عمسوت'
 «اياينوبهذم (  ةريبك ةيعارش

 3 وكافشكا »ها لا يفسلفلا

 يسقرشلا برنجلا يف نوكلمي
 ٠ ( ادنوك انوجراحمان )

 سرلايلاغ توم

 ةسيردتكسالا ةسردم ةرادا يفسرشنميلكا فلخي سونيجيروا
 موينوزيتبسلا مامتا » ةيحيسلل

 ةيئرقلا باعلالا

 يلئوئاقلا ٠ نييعتو رصيقلا سرح دئاق سونايت . ولب مادعا
 ٠ هل انلش سرئايتيباب

 هنبا ١٠7م يف ٠ ايئاطيرب يفبراحي سوريواس سوميتبس
 كروي يف هنوم ٠ روطاربمالابقل لسمحي اتيج يالا

 (٠

 الكرك :؟ؤ)ا/-١

 ٠ الكرك ةءارب ٠ سونايئيباب مسمع مكحلا ٠ اتيج' لايتغا

 لباي دالب يف ينام دلوم

 ٠ نييترافلالع ةلمح لالش الكرك لايتغا



 خيرراوتلا ايروكو نابايلا .| بونجلا راحب نيصلا

 او - و

 ا44 شرع يلتعت سئاوعلا ىدحإ

 * نابايلا

 5ع

 158 - 1١54

54 

 ؟ءةاهلنأ هي تأ ا ر «هناكوف» .ل ةيتيركسنس ةباتكةيروطاربمالل يبدا فصو

 يناثلا ةرولا رخآ .(ابماشرإ ٠ « نيستا ) ةينامورلا

 ثلاثلا نرقلا لئاوأ

 ال لاوح 1 خلو - خئاضت غملوشت كرشليفلا
 5 ةيبروتاتكد يف ةلودلا رس نيما

 ٠ ىاست واسن

 اضل

5 

11 

 ىو . ايتيروطاربماو امور - » ١



 ضرفزا

 روس نوبل

 فول

 ممل دس مم

 ضرع سس اضف

7 

 فرط

)0( 

 نضربتتس

 119 - مما

 افون

 وبها

 هناريجو ينامورلا ماعلا

 لاباغاليأ : 309 - ؟ 1

 شرعلا يلتمي لاباغاليا يصقلا سونيركم كلم دمب

 ٠ ؟"؟١ يل ءانبت يذلا هبع نباةحلسلمل هماو لاباغاليا لايتغا

 ٠* مميراتلاا له يلاوح سونايلوترث توم

 سوردتسكلا سوريوأس : 788 9

 ةكلمملا : ارفاظ نوفيزيتتكلخدي يناساسلا ريشدرا
 ةيترافلاةكلمملا لحمه لحت ةيسرافلا

 يف نوكلمي « الركوش »لا
 « يسافاناب »

 ءافيدوساف» يناشوكلا روطاربمالا

 ريشدرا دش اينيمراكلم فلاحي

 سرحلا هب ىلع , سونايبل ىا سيقلا نس حب دئاق لستقم

 سوريواس روسطاريمالا ةيالوءانلا سويساك نويد ةيلصنق

 ٠ سوردتسكلا

 طالسبلا ىلا يناشوك دقو رخآ ٠ ةيردئكسالاةرداغم ىلا مفي سوئجيروا

 انيدوساف دهع يف ) ينيصلا
 يأ « يزيل سن قب » قغددملا

 ٠ ( ةيئيصلا تايلوحلا
 ٠ سرفلا دض ىلوالا برحلا

 9 سلايام يف هكدلاوو نمو ردئسكلا سوري قاس لايتغا



 ميسقت ٠ نيقحاللا ناهلا طوقس
 كلايه ثالث ىلا ةيروطاربمالا ضرك

 افي د .لأ*(6نانرفو ) « يب نل » دفد

 ضرفر

 انتدارس ضو أ دونهلا نيسيدقوملا دحا نبا
 باعك ةيئيصلا يلا لقني زغلا
 « « ارتوس اهباتيما »

4" 

 مو ب مام 66 ةرام يرأك ) نام يش ناف
 ,نيكن وتلا مكاس ب نان ل وف يف

 تيوتجلاىلا ادقو ل سري ياتول
 ةيرزجلا مفدي نام يش ناف
 « وو ه )ا ريمال

 ضرما ع ارم

 ضرك

5" 

(9) 

 ممول عا

 قدرام ةش ..ناف وف يف ناس" ناف
 «ادتوروم » لا ىلا ادقو لسرع

 ٠ ( دنهلا )

 معو

 ناهد



 دنملا هناريجو ينامورلا ماعلا خيراوتلا

 ةيركسعلا ىضوفلا : 984 - ؟ه

 ةيجراخلا بعاصملا أوسا نم وجيفلاوزلا يعيرس ةرطابا بقاعت ممو للم
 يف تالاصفناو تاروث , زاتجتومسجاهت دودحلا , هيلخادلاو

 ٠ متانتتةيداصتقالا ةمزالا , تايالرلا

 ةحاطرق يف ني روطاربما يناثلاولوالا سوس ايدروغب ةادانملا اا

 ٠ امهلتقمو

 ٠ شرعلا يلتميلوالا روبهاش 2 ريشدرا ترم 10

 سودنهلا فافض ىلا ينام ةلحر 71" "4

 « ادلوروه »لا ىلا نائوف دفو "11 - 4٠"

 لتحت ةيناساسلا ناريا ممز - ا”(١

 ٠ ةيناشوكلا ةيروطاربمالا

 ٠ ( روباس ) روبهاش]ع ثلاثلا سونايدررغ هلمح مي4-أمبووا

 قو

 ةئسلا يف ترمي , اهيف ميلعتلاةسراممل امور دصعي نيطراقا 0101

” 

 "؟م ةئمسلا يف ةيفلالا اموردايعاب لفتحي :؛ يبرعلا سوبلبف م44

 رصم ىلا ةيونام تاثعب للا

 ممم "غم

 ضخ

14" 

 ةلسلا يف ٠ ليوتلا ىلع ةلمحيف تومي يدلا سويساد كلم "مز 4
 ٠ نييحيسملا داهطبضاأ 2 0

 ٠ انفيدوساف مزني روبهاش نيا

 ٠ « اناشوك !ا كولمشسلم م بقل لمحي دزوهرره نادر

 /5ك



 نايايلا دفو

 نابايلاو نال ب وف ادفو

 ادفو لسري يروطاربمالا كطالبلا

 مناك نم افلؤم نات ىف ىلا
 مني وبمتاو يات

 يشيب انايدغوس راجت دسا

 ٠ ليكلان يف ةيدوبلاب

 ياوه ةقطنم مساهت يي ب نل

 ملا ىلا ادفو لسري ناشت ناف
 ) جناغلا ةقطتم ) « ادنوروه ه»

 ىلا ادقو لسري ناشت ناف
 نيصل 53 3 |

 لبقتسي ( نائ  وف) نوبس ناف
 ياق مئاك نيينيصلا نيدفوملا

 نايقتلي نيذللا منيوشنو
 دفرب قحل يذلا !دنوررملا دقوم

 ؟54-٠44 ةئسلا

 ةيئيصلا نكارملا مجاهت يب  نل
 ياوه ةقطنم يف ةنصحملا

 رتاماي دفرم ليهي يروك دئاقإ
 اليس ةكلمم يف ( نابايلا )
 ٠ «( ةيقرشلا ايروك )

 ايروكو نابايلا

 لمرت (5) سناعلا نابايلا ةكلم
 يلف ينيصلا طالبلا ىلا هثعب

 هيساموذب دتاقالع ميقتو خئاي_ول

 ٠ ايروك عم

 ادنو لسرتسناعلا نابايلا ةكلم
 * نيصلا ىلا

 ناكل

7 

 راس ول

744 

 م؟هإ] - 14١

 "11" - 1١844

 ذو

4" 

١145-5 

7١ - 144 

 مودم د 16

4 

14 

 ؟”مز م4

 ناك

 فذ



 خيراوتلا

 اضاع نانو

 7مل ل كم - "هج

 اناا ل

 ملك لكأ

 بل ل 1

 مبوب

4 

 ملم 54

9) 

 مالو د ازا

 مالم د الك

 ففي

 ن0

 مما د

44" 

 انمارتج ل

"868 
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 هناريجو ينامورلا ماعلا

 نامالالا ؛ ؟ه8 ٠ داهطضأ: ؟6ال ٠ سولايرلاف كلم
 يناساسلا ريمسا سونايريلاف:؟٠5 ةيلامسلا ايلاطيا ىتح نولصي
 « لوالا روبهاش

 1 سوكيرتت ءايئابساو ايناطيربواسيلاغ مكحي سوموتسوب

 ؟هالذنم سونايريلاف ءابا كراشنا دعب مكحلاب درفني سونايلاغ

 ٠ ريغصلابازلا يبوئج ىلا ةيوناه ةثعب

 ٠ تاللا بهو ةدلاو ايبوئزوةنيذا دهع يف سدت لالقتسا

 ايلاطيا نه نامالالا درطي يذلا«يطوقلا»يناثلا سويدولك كلم

 ٠ ناقلبلا نم طوقلاو

 * مارحصلايف كسنتي سويئوطلا سيدقلا

 مادسسعأا , مدت ةلود ضوقي« "ا, يف ٠ سونايليروا كلم

 فبقسا يطازوماسلا سلوبلقفارم ييغ ميكحت , سونيجنول
 يلختلا ٠ ليقتسي سوكيزثتء؟0“ يف ٠ يقوطرهلا ةيكاطنا
 دييشت ٠ ايلاهن ةلودلا كالمابةقحلملا يشارالاو ايساد نع

 ٠ امور لوح ةئصحم راوسا

 ٠ ايئابسانوفلبي ةجئرفلا : ماع وزغ

 ٠ ىنام توم

 نوفي زيتك ىتح ارلاظاموسهدوقي يذلا سوراك كلم

 دقع ٠ اينوديقلخ يف اروطاربما سوبا يسيل بك ويدي .ةادانملا
 سرفلا عمم حلسلا

 يعابرلا محلاو سونايسيلكبد : 4 - ٠6"
 هرامتنا؛ 586 ٠ يعابزلا مكحلاويظنتو سرنايسيلكو يددهع لوا
 ٠ ؟85 يف اروطاربما مث ارسيقحبصي ابميسكم ٠ سونيراك ىلع

 رايتشا ؛ ال9 ٠ ايئاطيرب يفسريسوراك باصتخلا : 588 يف

 ٠ نيرصيقس ري يلاغ مثءرولك سناتسنوك



 للصع يلوتست اه وس ةلئاع

 |نيسصلا ىلع مث ناوشت ب وس
 ٠ ةيلامسضلا

 لبسي ( ناف ب وف) نويس نافإنويس ناف دهع يف نان_وف كو
 ٠ نيصلا طالب ىلا ادفر

 نافلاحتت يب ب نلو نان ا ل ْنل
 نا' .. يج نايجاهتو اوف ةدعاسمب

 نائوفو يبإ نل مزهت نيصلا| مهسنلا نونلمي « ام وس »لا

 نيمكنوت يف ٠ « ليست” » مساي ةرطابا

 البا ىلا ادنو .لسرت يبدد 'نلإ ىلا ةيتيركسنس صوص لقن

 * نيصلا يب - - نل دقو .'ةيئيصلا

 لسري ( ناث وف ) نويس ناف نائ .. وف دفو

 ' نيصلا طالب ىلا ادفو

 اجلب اتوا

 7 - ؟؟4خ-- "هج

 فالس ل

 ماو

 نيس شل

 ماو ل ميول

4 
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 ٠با”ا )9(

 ضر رمل

 مالو - و

 3ك

0" 

 اناس الب

44" 

112-414 

 ران

| 



 خيراوتلا

 سما

 ؟كىخم د ”خك

34> 

 مو 44

 ا

 موز - روك

 ضن

 مو

4 

 ثلاثلا نرقلا رت

 من. يلاوح

 اننيخ

 اناا اشنب

4 

 و6

 كا

 ساو

 قفلدب

1١ 

 مد

 ٠ نيرلا .ىلعةيسيئرلا سرفايميسكم تالمح

 ٠ بونادلا دودح ةداغتسا

 ءسويسوراك فلخل دق سرتكلاناسك ثيح ايناطيرب عاضخا

 ٠ سويليشا باصنغملا عمقي ثيح رصع يف سرئايسيلكو يد

 ٠ نييوثاملا دض ةءاربلا رودص

 ني رهنلا نيب ام ةداعتسا ٠ءسرافإع سونايسيلكويد ةلمح

 ايقيرفا يف سرئايميسكم ةلمح

 « اساف » بتاكلا

 5 ىلعالا دحلا مويس رم

 *نييحيسملا دض ميسارمو ريبادت

 ٠ سولايميسكمو سروئايسيلكويد لزانل

 ةينيطنطستلا ةلالمملا : مسج#  م.ه

 نيطنطسق : "الاب 06

 ءاروطاريما نيطنطسقهنب ابن ودانيدو نجلا ٠ سفاتسنوك ةافو

 , اريشا ٠ ةرطابالاو ةرصايقلاهيف رشكي تابارطضا دهع
 1 ةكارعم يف سئاسكم لع رصتني ني طنئطسق , ا ةئسلا يف
 يفقس بلفتي ختي س ويئيسيل بلال 1 يفد 2 سويفلم سيقس

 كلذ لبق نييحيسملا داهطضانع فقوت يذلا سويريلاغ ةافو
 ٠ ريصق نمزب



 ايروكو نابايلا بوئجلا رامي نيسلا

 لالب ىلا ادفو لسرت ايروكأ لسري ( نان ب وف ) نويس ناف ايروكو نائ ب وف ادفو
 ٠ نيسلا ٠ نيسلا طالب ىلا ادقو

 لسري ( نات بوف ) نويس ناف انايدغوسو نان وف ادفو
 ٠ نيصلا طالب ىلا ادنو .

 ايروك ) ائاميس ءارما دا يفق سطسحخلوال ديعم ءانب

 رتاماي طالب ىلا لسي ( ةيبونجلا ' ( روناكلارك ) سيريزوم
 ٠ ( نابايلا )

 لقني « اراتسفاتيلال » باتك

 ٠ ةيديصلا ىلا ىرخا ةره

 ىريكلا تاوزغلا ةيادب

 منت ب ولأ ب وق بعارلا لوم
 ٠ اكوك يف

 اهتيروطاربماو امور - ١

 1ك

 ؟ملل - مخك

 اكن

 م5514

 اضم

 مور - و1

 ضلي

 موب و

5 

 ثلاثلا نرقلا رت

 ووو ىلاوح

 نك

 وا ا لوول

 م

 ننساك

 قالب

 ضخ

 ١م



 انقل

 اذن

 (9) نيبو سنت

 قم

 فران

 روم "6

 مك

 يول # امال

 بجلب للم

 م,

 دنهلا هناريجو ينامورلا ملاعلا

 ادبه ىلع ناقفتيو وئاليم يفناعمتجي سويديسيلو نيطنطسق
 .٠ ينيدلا لهاستلا

 ٠ نييطانودلالع مكحي لرآ عمجم ٠ةيئاقلبلا ميلاقالا دقني يذلا سوينيسيلونيسطدطسق نيب ىلدالا برحلا
 سئاتكال . خيراتلا اله يلاوح امور يف نيطبطسق سوق

 « نيدهطضملا ةتيم ١» رشنب

 ةلالس سسويلرألا اتبوغاردناش
 لالتحا رشابيو « اتبرغ » لا
 زكرملا سيركت ٠ ةيروطاربمالاةدحو ديعي نيطنطسق ٠ هرما ىلع بلني يذلا سريديسيلونيطلطسق نيب ةيئاثلا برحلا , دنحلا

 9 ةينيطدطستلا ءانبل راتخملا

 ءاتيسوف هتجوز مث , سوبسيركهسدبا لتقب ساي نيطنطست

 «ةيردنكسالا فقسا سريسانثا

 ٠ ةينيلطاطسقلا نيشدت

 , هيخأ ينباو ةثالثلا هئانبأ نيب ءدسب نم ةفالخلا مظني نيطنطسن

 متافلا اتبوغاردوماس كلم
 ةيروطاربمالا مس وي يذلا ,ريبكلا

 ٠ 'سساردم ىلا اسيررا نم

 ٠ ليطنطسق ةافوو ةيدومعم

 يناثلا سناتسنوك : ج1 -
 يناثلا سناتسنوك ٠ ( 57 )نيس طئطست يشأ ءانبا ليتقت
 دلعي نحتني رصتنملا ٠ مزهيف؟4 ٠ يف ناتسنئوك هاخا مجاهي
 يناثلا سلاتسنوك ٠ (؟0١6)نيرلا ىلع سناتقغام باصتغا
 ء 9ه# يف بصتنملا ىلعرصتني قرشلا مكحي ناك يذلا

 امور ودع يناثلا روبهاش مهكلمةدايقب موجهلاىلا نودوعي ىسرفلا
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 ٠ ةدشب لييحيسملاد هطضت ةيناساسلا ةيكلملا

 ٠ةينامورلا يضارالا ىلا «يجتلي « طرقلا ف قساأ « ًاليفلوا

 انيوغاردوماس تاحرتف جوا

 عمسوا ءىشني يذلا ةيركسعلا
 ٠ ايروملا دنم ةيروطاربما

 «قرشلا ةراداديلا دئسيو ارصيقسولاغهمع نبا نيعي سناتسن وك
 * .  المع ةنسلا يف ةهلتقب رمأي

 ةيراحمل ايلا ىلا لسريو ارصيقنيعي سولاغ وخلا «١ سونايلوج
 سشيجلا , (*ها) غرروبسارتسيف هراصتنا . نرامالالا

 )95٠9( ٠ اروطاربما هب يداني

 عئابدلا ميدقترظحي سناتسنوك

 ٠ ةيلاوتملاناميالا نيئارقو مويمريس عماجم

 ٠ سولايلوج ةبراحمل قرشلا نمهتدوع قي رط. يف سئاتسل وك توم

 سونايلوج + مجم مو
 ةينيطنطسقلا يف سونايلوج

 :لنييحيسملانيملعملا لع ةيكيسالكلا رموصنلا لامعتسا يظستي نوناق
 ٠ ةيكاطلا يف سونايلوج

 ٠ عجارتلا ءانثا هتافو١ سراف ىلع سونايلوج ةلمح

 سويسودويثو ةينيتنلافلا ةلالسلا : "وما "4

 دشبرحلالاعأل ؟دح عضي يذلا ةزيصقلا سونامفوج كلم دعب
 ٠ قرصلا ةيالو هيلادنسيومكحلاب ءاشا كرشي يذلا !روطاربما لوالا سوناينيتنلافب يداي ىقيجلا ٠ سرفلا
 اباب زاماد

 ٠ |روطاربما 'سولايتارغ هنيا نيمي سولايئيحتلاف
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 خيراوتلا ايروكو نابايلأ بونجلا راحب نيصلا
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 ناد لسري ( يي اس نل ) نو ناف يب  نل دفو
 ٠ نيصلا طالب ىلا ادقو

 7-5 نم نان ب يج عزعنت نو نافإ٠ ناف ب يج لتحن يب ب نل

 ٠ نيصلا|١متت' ونا وف بهارلا توم
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 5 هنبا (٠ يب نل ) نو ناف توم
 امهراف ارداف مساي كلمي وف ناف

 ١5١ يلاوح

 مهو ٠ نيكنوت' يفق وف ناف ةميزه
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 ماو 4 يدم 2 نيك كلم 1, نايك“ توف
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 : ادفو لسري « ابماش ) وف ناف
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 هناريجو ينامورلا ماعلا

 افاقسا سويسانئا توهءروت فقسا سونيت راع سيدفلا

 حيصي ةبالولا مكاح ناك يذلا سوسو ربصأ .ه ةيردنكسالا

 ٠ وناليل افقسا

 يذلا بالا سويسودويث دي ىلءاهعمقءايقيرفا يف سومريف ةروث
 ٠ سرنايثارغ نه أب مدعا

 يلاثلا سونايديتتلافي ةادانملا٠ لوالا سونئايئيتنلاف ةافو

 ٠ همساياتيتسوج هما مكحتف اروطاربعا

 ٠طوقورتسوالا نومجاهي نرهلا

 سنلاف نرمزهي ةنسلايفو / بونادلا نوزاتجي طرقلا

 ٠ انردا يل هنولتقيو

 ربحلا بقل نمم ىلختي + مكحلاب سويسودوو' كرشي سونايقارغ
 مسرب شسسومياوريا سيدقلا“ نوزوا ةسيلصتق ٠ مظمالا

 ٠ انهاك

 مسا يضحي ٠ بوئادلا يبونجءافلحكط رقلانطوي سويسودوبت
 .' ةيقين نولاق راصئاوف نييكيلوئاكلا لييحبسملا

 ةفقاك هباقعا يف لزع يذلاوئوكسملا ةينيطنتطسقلا عمجم

 نيمي يزئيزانتلا سويروغيرغ٠ نييبوإبدالا ةفقاسالا
 ٠ بحسني مس ةينيطنطسقلا ىلع افقسا

 قىدنييتبل سرك انميس ىحسم ل شف ؛ ىصمثلا هلا حبذم ةيضق

 ٠ سويس ى دوي

 هنبا ليعي سويسودويش ٠ سونايثئارغ لتقب رمأي سوديسكم
 ٠ اروطاريما سوي داكرا

 قاسفتا ىلا يضفت تاضواقملا: ةيئيطنطسقلا ىلا .سراف دقو

 نم جوزتي نوكيليتثم ٠ اينيمرامسقي ونيتلودلا نيب دودحلا نيعي
 اذاتسانيعي سونيطسغواسيدغلا* انيريس سويس ودوت' ةدلاو

 ٠ يقئاليم يف

 ٠ نيطسلف يف ايئاهنمهيقي سوسينوريا سيدقلا

 * نييسيلرلاهراسصصلاو سونايليسيرب مادعا

 ٠ سرئيطسمغو» سيدقلاةيدومعم ءايلاطيا يف سوميسكم

 ٠ سوميسكم مزهيرايلاطيا ىلا يتأي سويسودويث

 سيديقلاو سويسودويث نيبعارصلا ٠ يكينولاست ةرزجم

 سونايفالف سوكاموكين ليعيسويسودويث ٠ سويسوربما
 ةسسبطش ٠ فقسالل نمّؤمك ع سطخيو + رصيقلا صرح دئاق

 «٠ دياعملا لجأ نم » سوينابيل

 *ةيردنكسالا يف سيباريس كيعممده ؛ ةينثولا ةدابعلا ريظحت

 ٠ انها" مس ريب سونيطسغتوا!سيدقلا ٠ سوكانميس ةيلصنق
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 0 هئاريجو يئامورلاراعلا
 يداسني يذلا تساحنويرا ديىلع يناثلا سونايئيتنلاف لتقم سور

 دئاستةينثولا امور ةيطارقوتسرا. ًاروطاربما سوينا جواب

 رظحسيف رسيقلا صرح ةدايق يفسوكاموكين تيثي ٠ ريخالا اذ
 سرح دلاق نيعي سوئيفور*٠ ةيلزنملا ىثح 2 حئابذلا ةفاك
 ٠ نوزواةافو ٠ةيئيطلطسقلا يف رصيقلا

 سوتيفور ءادتها ٠ اروطاربماسويرونوههنبا نيعي سويسدوي 3“
 ٠ (؟9سويلابيل ةافو ٠ ةيحيسملا ىلا

 ٠ سويلاجوا ىلع سرويسودريث راصتنا سوإ

 لدالاباكلمي سوي روئوهو سويداكرا هانبا ٠ سويسودويث ةافو منو
 فقسا سوليطسغوا سيدقلا٠برغلا يف يناثلاو قرشلا يف
 ٠ انوبيع

 شرعلا ٠ يس يلا عبارلا نرقلا رغتآ
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 خيراوتلا ايروكو نابايلا بونجلا راحب

 ضن

 سوم

 شل

 اباد

 عبارلا نرقلا رخآ نسم مسق ىلع يلونست نابايلا
 ٠ ةيبردجلا ايروك
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 ."لو 4 ؛ةؤ 4 غ4 214

 < هنز 2 هم5 2 59م“ 5الال : نيطوافا
 ها

 . همم: ةضم “ نيتنفألا

 نوريفأ : +١6 :

 1 ةينوطالفالا رظنا : ايعداكالا

 «موو2 55م6 551 2541 : مويتكأ
 2من را ل نس اي ل ل ا فل

 .اله4 :وسكا

 موسكأ : 414 ٠

 . 58. : سوضتملكا

 . 3١8 : نيرشت ناصح وا ؛ ايريوكالا

 . همإل 2 نو : ةعطاقم « نيتنكألا

 . هم : ةبضه « نيليكألا
 . "5: هيليكأ

 «دوو 49ه 4146 ١1 : لابج « بلألا
 6 نال 4 هلال 4/44١ 455 4 3خ١ “اله
!66 , 

 . 349 < ؟الؤ < الو: ربت « بلألا
 : ١م: ايلالآ

 « هوذ 4 هورخ 2« ىمؤ 2« هؤاب : كيرالا

 .5ك٠ 2 50إ/

 ,مسب 2 »5: ةريزج « املإ
 , موه : ناوطنا « ينتربلا

 . 545 : ياتلا

 . سمج 2 ممر ان: سازلالا
 . ؟.و : ةنامورلا باعلالا
 , "84 : ةيبعشلا باعلالا

 نارا را ل ةيثرقلا باعلالا

14. 



 , موو : ةبقأملا باعلالا

 سيسفلا :89١6 “4.8 09464.
 . 73م9 2 090١ : سداببقلا

 .1 : بذاكلا ينلا وا سوردنسكلا

 ., :7٠8 ثيبلا ةطآ

 « اا ١م :21١ نويريلكلإ « ايريكلإ
 /هزإ 2من 24ه141 « ها"62<مل“ع “ال4

 . "الل" 4 مذك

 .هم٠ « مر" 2 هالو“ هجين نامالألا

 .سوز 4# 1٠١ < 40١ : ابئاملا
 اه « 7 : ةيبرغلا ايناملا
 . ال4 : ةيلامشلا ةيقرشلا -

 .ا4 : ةيبونخلا

 . 59 : ظحلا هلإ

 . 38 219 : لئابق  ملآلا
 .ل6١1 6 م4 :ايزيلأ
 . «» : ةنيدم © تناكيلأ
 .ا١١: نرسلإ
 .؟دقا ىريبككلا مآلا

 نشل ال ل ل يافاراما

 ءالوزل 4 الءك 4 الوم © اء؛ 42 551 < خه

 0 ايسامأ

 «ه54 < هلل : ( سيدقلا ) سويسوربما
 .503 4 ١4*59 ل6 4 هول 4« هلال

 نويربمألا :١5 .
 . خ١: ةنيدم : سايرويما

 . ؟*م : نويرتفما

 : ( اهدق سوسكحرالا ربت ) « ايرادوما
4 . 

 4556 ؟؟# : ( باتك ) « محلا روما

14 41154 111. 
 . 141 : يرصملا سوبنوّمأ

 . 09. 2< 595: ساكاس سويئوما

 6« 084 2598 : سوئيلسرم سوئايما

. 515411“ 
 .الؤ؟ « ا. : اهيباتيما

 .ا١١٠ : سواثسما

 . 244 : ( مويلا ركب رايد ) اديمأ

 . 54: باتك « راا

 . ؛ 59ه: لوضانالا

 .الوو « الوب“ « برو « برع : ماتنأ

 تنومرتنأ :24١ 414 .

 . "م١ نوت نآ

 سيلوُيتنأ :4١ .

 1١١. : ةيكلملا « ةينوغتتنالا
 . ا” : سورثيكستنأ
 . ال٠ : هأردنا

 ةمجرتم « سوبفمل - سوكننوردنا

 ,لالل < مرسول © مب : ةنيتاللا ىلا ةسيئرالا

 : ةكصرعم « ( هنردا ) سلوبوئيردنا

 .ههدؤ<همإاب 4« همز« مك

 .5م٠ : نامدنا

 . الها “4 ٠٠٠١ 4< دكحح < و597 : ارهدنا
 . "518 « 51 : ايسيئودنا
 . ل١ : نورسنأ

 44 ؛5م٠١ « ؟اله 2 5/٠ : دئالوسنا

586/41 . 
 .اله ( ةرقئنا وا ) ريسنأ

 6س < ن2 "4غ 299 : ةمكاطنا
 .هذو 6« مزنإب « نإ" 2« نبنإ 2« ن.موك44أ

 اف اا ا لل

 ءالعم ؛ لإ 254م 20 2 بب 4 و

 . مجم < سنئاشت اينوطنأ

 2865 25996 < "46 * 584 : نينوطنا

 ” 3ك د فرت ل
 .ها)م 6 "مغ: رادج

 , ه4 ( ةيدقن ةعطق ) سوناينوطنا

416 



 «785 2 7م# : ةرسالا 2« ةينوطنالا
 ساو كسرني جرم 4 إو 4 نوب 4 وك

 ضر ل يلا تاو للا مرا نال

 ماو 6 نك 6 نمو 6 لا < مارس 6 سال و

 44414 "مه / »4192 ”ومي<دعوب

 نادل د ل ل ل ا

 ه1" 4 هل)4/١٠هزم/ 44502451441

 هوم 6 هذه

 6م 64 75١41١5255 :سوينوطتا

 فشلا لا ل للا ل حلا ل لل

 معو 4 0 4 1 ٠١4 7 2 ص <

444 4 41417 

 65186511: ( سيدقلا ) سوينوطنا
11 

 ١١4 : ريبكلا وا ثلاثلا سوخومطنا

 - عيبارلا : ١0
 الا < هو : ارتلكتا
 عه : زيكنا

 سيبونأ : ٠8
 ؛ناب < ئئم : ةفايلالا

 ©1448 4144172144١ ©« نب : ةفاينإلا
 154م 6 46

 < مهو 474. 2 نو < مرعب : سويكنأ
 41ه 64 46

 سوببوأ : ١١54
 ١١9 615 : قيضم « تنارتوأ
 <41“ < "له 6 م6 : ةنيدم « نونوأ

 « هد < ه560 «© هاا, : سوبنسجوأ

 ع
6 

 م4614 : ربن « دوألا

 *14 غناردوا

 الو. : هدوأ

 همم : ريكسالا 6« ركاودوأ

 ؛او 2 مرسم < مسإب : هسيدوألا

 مالك

 جناروأ : ١١4
 577 : ملشروا

 ؛اله : ةفروأ

 41 < هزلإل : سوبفروأ

 44 : نايلروأ

 دهم 2 وأب( ساب نو لولا : ايوروا

 «”5أ51 2هاله 2 ااب* < ميت بب 2« و

 الوأ < جابو

 موال < مال : دسيروأ
 6٠ 4 و79 6 هلال 2478 :سنصت ر وأ

 كف
 © ىسس < هرسو < هر : سوئابليروأ

 هلو 4 هو5 4< هزظو < هز
 6 5044© 6ه9+ « هال“ ؛ سونانليروا

4 

 < وب 4 لإ 250مل“ هوك : ثوزوا
 "141 4548 2مل

 سيريزوا :11١4 24*15

 املارتسوا : 51١
 همها :نوعماللا وغلا" و طوقو رثس وألا

 2141 «الا# ١4اله : ايتسوا وا يتسوا

 «هاال4 هز“ 4 هزل <تهميي لن 2 وسا4

654 

 514 : ايثورسوا

 ١8 : ةغللا « ةمكسوألا

 "63١١41١١ 2مه58<4 : سطسغوا
 رن 0 لا ل يس ا حا

 مسا 6 ار © اا 2 ماو 4 اب < 6م

 كيرف نى اطال ل رورو را د در تنل

 نشيل لا ا نال كل ل ل ل

 6 ككل 2 سؤ 2 ١ “4 7595 6 "هج

 نو ل ل ل ا ا الل
 نشرك نايك نضر لل ضر باشا ناضل

 ولا ت6 ل2 لم خل <06



 مرسسإ ( سسو 4من ي 6( رب و 1 وجل( "هو

 نيريتر ل سل د فرب د ريفرب د

 41م5 4 ا" 4 اا © 1م 2 ”لخ

 مسا 2 اخ 4 ال 414 4 4١ 4 ؛4.اول

 444.64 1و 4 "ل6 سال 2« 2و 2« »م

441 © “414 “1 2 1125 1154 14 411 

 / 55 44+22 ل 6 1مل ؛؟؛غه 4 1

 “411 «< ؛ لن« ؛ لال 6 ؛ 5 6 #1 < ا

 (هءؤ 4 هما« هثإل هةر 4 46+“ 445

 نرسم 4 جزل 4 وأ“ 4 مز9 4 مإ4١ معمل

 /56 هوه 4 هنزل 6 هؤؤ 4 هما" هك

 "مم 4 الل 4552+

 موس ( باتك ) ... خيرات

 « (5» : ( سيدقلا ) سوئيطسغرا

 سوك سا وجع 2( رج 2 ل2 جك

 "004 514م 2544 425

 ؛54 < 444 : ديقوأ

 الأز 4/١4 5خ١ <« "6م: وبا كوا

 نار 0-7

 <« مواب 2« ؟9 : نايفاتك وأ وا فاتكوا

 هلل( 4402 سس

 2 010 495" 2< ١6< ١49 :سويفاتكوا

 1117 4 إل 4 36+ 4 ام 2 وج 2 باب

 ٠6 : ايئاركوا

 846 : نصح « مونوديشسك وأ

 : ( مويلا ايرادومالا )رهن <« سوسكوألا

 هيو دكت 2 4
 وهه4 : نافرط  كوا

 م١ : ايبلوا

 51١ 4 اال ؛ >95 : سوناببلو ا
 451١14 ١" 2 هوه « هما : اليفلوا

 عه“ : ةنيدم « اببلوأ

 اهتيروطاربماو اهور- ه9

 “5١ ؛5864ه14-: لصجوارا
 مم : سلوأ

 الا؟ : اموأ
 سك : هلإلا < يتوا

 ءلله 4و9 < ل١ “ ال4 18:ثويراببإلا
 4517 28197 ( ةريزجلا هبش ) هيراببإلا
 ه١ : ةنيدم < موكاروسإ

 ٠١ < مك : ةحألا < نوسبإ

 ؛ا)!7 ١7 6 "27 41١7 : رحم « دجنإ

 نك سر ل فر ل دلا

 ما : لابج « ادبإ
 4505: سئيسآاريا

 كا” 64 "4104 1١441 : تاربا
 فلما بدلا دلل ا ا ا

 ن1 25452 هما 2 "مع 6 ولك “دلل

 منن كا < مال 2< وك “< م

 ع16 : ادنلربا

 هما“ © ههال : سيدقلا * سومينورتإ

 11414514 : ( سيدقلا ) ؛« سوممتوربأ

 ما < 5+ : ليج < سكيريإ
 41 : رهن « رازيالا

 6« هال 4 ؛ه5 24مم < 74٠# : طارقزيا

1 
 ثويروزيالا : 056١7

 9: سوزب|

 “1 8“ 111414111 6 ل : سرإ

 نكاد داك

 ايرتسيإ : ٠١
 744 : ليسيإ
 186١49١56919 4١96 : ايلاطيإ

 4و كوم جو كاس 2 مب عج ل

 وو 2هو 64414 ؛رو عسب عرس 2و

 م11



 (5+ 2 لك 2 له 4 74 ءكالال كله“ ولا
 6/1١ ه4 ١1م4 495 9241١١٠١ 1١44

 ل ل ل ل شرا للا ل ا

 ل55 4 5ه4 514 572 هم 2< 4

 تارا 1 ل ف ا فلل ل تحل

 1١88“ “ |مال4 م6١٠١ <“ ١45/41

 شتا كاف ضرك ل شر رن تن

 معسل 2 ا مالا 4 لب 2 55

 رار 0 ضر ار سر ير ضف
 ءربجو م رسل ع سال يبو 6 نإ ع سو

 ملم 64 نا سالو 2 نوم 2 مر" < "6

 نال يل ل ا ل ا يل ف

 «هرو2 هالك (هال+ع“؟ هلو 4 هل١إ« همو
 « هابو 6« هو (نأو 6 نواز« نونو 4« قنانبإب

 «5.ا 2 هكمؤ4هزلإأ 2 هزال“ هملإ “ هالو

 6 سو ع رو 2 يا 4 إل 2# 4 61

 كف

 419464184821414 411 :ةيبونجلا -
 نا ل شب ل شل ا لا

 هلا؛4؛١5

 مب 2 900 4 0٠ : ىطسولا

 غ2 م٠ 2« ىو: كيلاطيالا

 ال»ه : ةرمعتسم « اكلاطيأ

 468 : سويليس 2< سوكيلاطيأ

 < و9 < مله 274 < ١١ : نرويلاطيالا
 ا ا ل را ل ا ال ل

 نذر

 ه4 <84 : سنافورب نآ سكيإ

 * ه9 : ابهيلا سايتب لوصو « ايسوكيا
 ناار ذو

 و1 : هلإلا < ليإ

 «هو٠ < همه « هرجع 4 م16 : لاباغالبإ
 نه

 15 : انيلوتيباك ايليإ
414 

1١ 

 هاه4< 194 : سدشسرا سوبلبإ

 ةرسوء وسب 2 موب 2 موس :هنيإ
 هلل 6114

 هم : روبا

 ٠١١ : سودتوك ول وا سناوكول سوي أ
 :41١١ سلونويإ
 اذ5 : رحبلا ؛ ىلوالا

 هوك م : اينويا

 داس < م١ <” : نويثويالا

 مسا ل]ل
9 

 ميم : بدنملا باب

 «1اال4 4 )اال 4 ٠١4 : دالب « لباب

 <بمىو( بسب ( لوس

 51466 ؛الا سوناينباب

 ١١م: سوسارأب

 :5156451١8 ( سيدقلا ) سويموخاب

 سائراملا : .51٠

 داب : لوزاغيراب
 نو : كسابلا

 4١م : لاكساب

 م6: سليتيساب
 29894518 : ( سيدقلا) سوشلساب

44" 

 لهل : مونف |

 هاله : ايفاب

 ه4! : سويروكاب

 سوبدالاب : ١6

 <« ايس < نسر < نال : ( نايتا ) زالاب
 فو

 انيرتسلاب : ١9١

 م.م : مويلابلا

 ؟6.٠ : ايمايلا

 "اه < الا < 51/١ : ريمأب
 (؛ءه 6 "مو « "41 : سويتساناب



 2 همم 24517 2511 : واشت - نراب
 ؟بةم

 ها١ 4 هم١ : ىنبم « نوشئابلا

 هزل 2 ؟اب# : وك © ناب

 +( : سلوبوناب

 ١4 : ( ومريلاب ) سومروناب
 هم٠ 41 : اينوناب

 ١» : هلإلا 4 لعب هيئاب
 1314 © 1/4 6 "مل" 2 "56 : نورتب
 دوج :انتب

 م4 : كلملا “ تبوتسب

 ١" <هوؤا :1١< سسموتب
 هال يليسرملا رحبلا « ساكتب

 ل4 :طسوتملا ضيبالا رحبلا

 2 ل لا ل ل لا ير ار ا
 6 ال6 هب (هو «هزؤي («نر"«م# «مأ

 6« 246295729١ ٠0١1/2955 < وع“

 فا ل ا الا لا ا ل

 نيرا ل ضر ضن حل يا

 هل؟/4 4544415١6 هه

 ل69 « ”64 : رمحالا رحبلا
 < ١4) 2 ملا 258 : يكتايردألا رحبلا

 همل/ الكوك م” دك

 هاله: فوزأ رحب

 < 6م < "65 <79 : دوسألا رحبلا
 هلل 4 1451 4 "هال

 هن: كيطلبلا
 همال < 7/4 6 ال6 : يلامشلا رحبلا
 117١ 2< "448: نيوزق رحب
 هاله ! ةرمرم رحم

 4١١ : تاطوطخم « تملا رح

 < د55 24554 : ( نايرتكب ) راتخسلا
 اللا 6 الوم 2 المو 2 ظه 2 ال4

 دمع موثابارب

 (ها : يقيرغالا نائفلا « سويساررب
 <44 : ( لابج ) هيئريبلا وا سئاربلا

 نفي

 ه8 : لتيسكأرب
 الا١ < 5مل 2< 5م :امهارب

 الا 2 8م : نامهارب

 مالا : اوتيبرب.
 فدي :لمفورترب

 ه٠. <« سوو « مال : لاغتربلا
 ا/*17 : سوامولوترب

 585 : ناصيورب

 هر ينوفسأرب

 همسرب : 111١

 476م6 "6م 2 مرسو 290: سومافرب
 هما 64 تزل 64 "خ2 "ه١

 ,ا؛ل 4؛6«5 0 : لآ «اقري

 ؛1 :راقلمم « اقرب
 رسوم هاسإ 2 سي ١1 : سلكرب

14 
 مسالإل ؛ نوممش « ايكوكرب
 1059 : يانرب
 1117 : سيدئرب

 48 : يكنرب
 الم : شاورب

 ه4 6 م98 :'سوبورب

 415841111: سريبورب

 ١8 : لابج « موشوربلا

 511 : سلادورب
 ما/4 : سوأرب

 (16 : هللا < نيبريسورب
 ما « اله : سنافورب

 ؛ا/5 : نويناملوك وربلا
 هرم 6 ه١ < نس . ايتاتيرب
 همم 6 "وهز 6 و“ ءزب : سوكتناتيرب

 م45



 "9م : سوكسيرب

 هد+ : سونابلمسيرب

 « ال42 اله <م١ :ررزجح “© ايئاطيرب

 4 ارالو 4 ما“ 2598 25١ 2< 84 “< لال

 «نوز 6 ملل 6 "نواس لا 24
 "؟6١ 2< هال 4« همل42١ هذال « همال

 مسإ ١ 001 : اتسنيرب
 5117 : سوبسيريهو رب

 سوتاتسكتيرب : 54١

 ؟هإال : سوسلس

 ول 6 71: قنوليسل
 555 : رواشب

 مويموب ع سس ع سب» © ميو: ةسلاطبلا
 60766 هال 2( ,4١82604 2 "عب « "وو

25 

 < : سيدقلا سرطب

 516 : ( سيدقلا ) سويقيرطب

 44106 « 1/9 < ؛نإلإ ©"4م :سومملطب
 لك 2 ول ؛ اال 4« ل5 2 514+ 4 417

 ل*ورل 4 ٠

 1١١ (#5 ك9 5١< :نومه لعب وا لعب
 صمح : 41١6

 هرم 2« 5١ : كيلعب

 انج 2و5و9 < 5506: مارغب
 اينوغالفب : ١١(

 هما :؛ نويتكسلا

 دال : نيكب

 : ةببار « نيتالسلا

 8 : نيدئالب

 ماو : سالب
 ورب. : افاالب
 ؛هه : الئيلب

 لو 2 اله < م5 : نويكيجلبلا
 ناقلبلا : 21١9 8/١ “5621451 <

 همو6 ممم 2 بو

 ٠م

 بعل( وام 4و( تهعمأا(هم»

 هرسب < 41 : اريملب
 مس ويرسم« ساب ومس « يس ١ تولي

 همز 2 “44 < 7 : زينوبوابلا

 6« سسب < ؤاإب : كراتولب وأ سوخراتولب

 (5854 4917 210642 "مال

 منو :.( ةحلإلا ) انوكلب

 414 : رزج « رايلبلا

 هس : ةملإلا « امازيلب

 < م”مو 2م 4 خ11 : رفصالا نيلب

 «4؛ض/ا/ 4 ؛هم 24م٠“ 411 4 ؛ا"ال ©« 8٠"

 نابو 2 نلء 4 هلة 2441 “4 اا

 600 «م»بم 4 مج : ربكالا ينيلب وانيلب
 نيرا 1 ل ل لا كيلا اللا

 علم «4541١ ال4
 همز < هال : توسميلبلا

 و15 6 49٠١ : المم سوينوبمع

 :64١١4 61١١4 سودبي وأ سويبموب
 تي ل ا ل يار را ل لين ل

 شرا ىل 2 يل ل ل را يل ل

 441غ 2 ال2 وه 2 ل4 الإ < ال

5 

 7 :سوتسكس سوس
 م44 : سلوبوننع
 ١4 : تالفح « هيئيثانبلا

 555 : سيرانب
 +5 : باجنيلا
 سال : سيرادنب

 46 2< 51٠١ ( نويدتب ) ايدنب
 والو < "68 : يرشيدن'
 م١٠ : لاغنب

 159 : ةنيدم © تنافينب
 الاد : تامراقار داب

 الزاب < الا5 : اراقسردابب



 +٠٠٠ : ترهرابهم
 سم( 2.41١9 4 11/ : نبع “وبلا

 م5689 4 له تك ابو كاب
 ىنبرن 4١62 ه9 2م: هبتاوب

 ؛ؤو : ولاوب
 سب 2« 7 : ةنيدم < : امنولوبوب

 ١مب ؛ سو.فاغ سوسوب

 (؟١: هسوب

 546 : رحدلوب

 ال٠ : افتاسهدوب

 لوبتوب : ١7١

 (9» : فقسالا ©« نيتوب

 ؛ديإ < وم 45م٠ 25م : اذوب
 «ب.6وث“ ب.وي4 اءأ « ايمي دوو 2 لك

 اطقر ل ةرطلا 0 6

 يالال : هيكوذوب
 ٠9٠ : هملوبروب

 م44 : ةليدم © جروب

 / 5044595 4 ه56 4 01"1 :ودروب
 "لس وو < “4

 موز 45+ : ةعطاقم « هيلودروب
 هالله : دنوغروبلا

 ا ل ا اياركزو
 545 6 5178 : سوراقروب
 هم“ ؛ بوقعي © ترابك روب

 ؟٠ : انكروي

 همه 25م1“ 54م6 51 :امروب
 19514 2< 159: سايئازوب

 اله < :١1/5 لوزوب

 ةوديزوب : ١
 سوودسزوب : 6(87 6 1٠6

 مالا“ : سوموتسوب

 ٠٠.* < همز“ < هال“ < هاله : روفسوبلا

 ه.؟ : زاك - ما : لايروكسوب
 ل١ : هنسوبلا

 هيوسوب : ١114117

 416٠ « ؛ا/ال : ينامورلا هيقفلا <« سلوب

 <49 2 47. <« »+ : لوسرلا « سلوب
 هجم( هوز 4« لالا 1م

 سوبلما سلوب : 1١١5© ١8< ١4١
 ن4 2 ١" <”. : ةليدم « امنولوب

 « م54 اا 205425621414 : بيلوب
 نا ليل ل ما ل ل لل

 نا لا ا ل ري ا

 يطا ناي ل عا ا

 ؛هال 2 797م: تيلكتلوب

 144 2< 51١6 : يلونلا نيلوب

 م: اليب يد نيلوب
 ١51ه : سويخاموي

 دما < وال48 < ؟الإل 4 ؟ا/5 : يابموب

 47ه 49٠١4 لاو 4 ١اله ! يسسموب
 «هاخ2هزر“4ةهم54<مهءعمع/ك مل 4ا(05

 "همه 4 له« هالا

 ١41 6« "مه : ةنيدم « نوب

 ا١هإل : تنوبلا

 بونغ  كوت : 38١
 + : اينونوي
 ه* : نويقتتويلا

 الهزل : ( ناج ) وشوي

 ل4 : اميهوب

 هو : سوئبوي

 الهزل : ناه ناب

 514 : محل تيب

 م4 : جيروتيبلا
 1 < 401 < نمو : اشثيب

 ملا



 ١6621١1 : ةكرعم « اندسب
 م9 : كاريب
 (417 4 ؛0/95 24 10781 سرب

 5١< 2 14: اسريب

 ١١١ : هسريب

 51١ “4 ؛5]1 : توريب

 10 : سوريب

 ه1 : وغيريب
 ال1 : سينيربب
 الق ؛ نوينيريملا

 م١ : هليربب

 6 مور « مزن <« مالإ © ١," : ةيطنزيب

 5مإ < 565

 1١" : ثوزيب
 م1 ؛ هيزيب
 "م : ةنيدم 4 مورتسيب

 مول :قاور «ليكمي

 ؛١٠08 ؛ م”ا»ب؟ : يطنبلا سطالبب
 ؟ا» : ( لوب ) هوبلس
 461 : ةنيدم « ايتوبب

 0765 : غنا - غنويب
 هدم ضرس

 4م : نوغارات

 و : هلإ © سنارات

 341 6 >الال 2 511: نسق لات
 م14١٠ : رهن « جاتلا

 مروب 4 )997 2 08 : لآ © سونكر آت

 «وو.مى 2 م» ؛ اتتراط_ « اتنرأت © تنرات

 هوا ل فران ا 1

 "ه1 : ( رهن ) مرات

 ىرسلو 2 ساو 4 91# < 1914 : تيسأت
 21100 2 ا ا ل

 «؛4رلك 2 4/5 2 1 ملكغ 2 14١ 4“ ؛ خ٠“ اج

 م

 هم14 458415٠

 دوه : ناغروك شات
 نول : اليسكأات
 ه6 أوب  اوكات

 نبرس 4 ن١ 2 5نز 2 ؟ملزب : الوكات
 ل٠ : لومات

 نيم“ اج كال: نات
 يولات : 4٠

 « نسير 2و1 6 هور ةهإلا < تينا
 فشل 7 لح

 ن0 : غلب يات

 نهم « نهال : غناف ب يأت
 جم( : دئالبات

 "م1 : رهن “ نيانلا

 نبسو : رثتلا

 ممم 6 ماب : سوكيرتت

 سونامتت : 46٠

 « نربي 2 ىرسإب < مره 4 مو# : رمدت'
 0ك

 مي( : وزيبارت

 ممج : ايديجأرت
 انيمزارت : ١6١

 جا. : روكتفارت

 «عموز < مرو « اإل « انه « 0 : ايقارت
 هما 64 هل٠

 همو «1ا4 : اينافلسنارت

 « س.١ 27م9 : روطاربمالا <« سونايارت
 نيك ل سطل شيش سلما ل كل ضل
 اول 2 سال 2 سو « سيم 2 اخ 6 الك

 هربا 6 لإ < سابا سبب 2 جم 6 هاب

 «عنو4 )4 لو 2(ر»و) 2 "منك < 45

 (عيإل 2 ه٠ 2 ؛لمح “< ا4الل 141١“ < ؛ال4

 (نز.ء( مه. 2( مءرو/كهمو “6 مهمآ 4 5

 نبه 2(نلؤإ 2« مول 4 هزه 4< هز" “4 هل"



 ." هك 2515251454 ؟ه 2و2 مخف

 «1410ا/ © 4875 2 انا“ 2490190 :سوزأملترت
 4/1554 1 نزئ 2 الن 4< 1م. 6 اخ 2 4

 "4 ه٠

 < عالم 2 "عم "4 2 ن6 : ناتسكرت
 ءالوو 4 له؛4 2 2 “4 ائك

 ؛هم : الوميرت

 6 "إو 2 7591 64 796 2 7994 : نوبيرت

 نا

 66.6. 2< هز“ (هملال 2< همل١ :افيرت
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 : نوكيريتاس ةياور لطب « نوبكلميرت
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 < هزل © هجال ؛ هلو 24189 : كبنولاست
 ه0

 موا : ايلاست

 نسي « رس : وواست وواست

 « نببو م« راع م ال6٠١ < لا : نيست

 الهم 4 الام 4 ال17 « 4٠ 4 مال < مك

 ال١١ : وشت ناه  نامست
 54 : يفراكاتاشت

 هبه : اكاشت

 ولرل : نأث  ناشت

 تشان  غنوس : 7٠١

 الإ١ : ناقن  غناشت

 الوع 4/69 : عنه غناشت

 ال»١ : وست وواشت
 سضصأ هضم
 هدا" ؛ سوسسسل

 ١4ه <55 :5١< ستسلشت
 71: ناويه غلشت

 لعله ؛وشت

 "4 : اكارابروشت
 اللهو : وف وشاوشت
 الؤ٠ : نال وش وشت

 دا. : الوشت

 , الا“ 64 7٠ : غنوت  مناشت  غنوشت
 1١4" لا25484١١: غلي وشت
 نو : ناشت يشت

 "ئ+ : وه اف يشت
 م١٠ : الئيشت

 ال4 : جاسوتكت

 انام < ماب : اغنلاربمت

 ب١ : يداو « هبت

 1/4 : يقبلارت

 هرب : داق

 الم : كرلت

 5ا/*+ : روحت

 لسا : غناوه  ناوت

 هم : ستاتوت

 هال١ 2886 : يشتوت
 "اه “4 هال٠+ 4 8٠ : روت
 ((لزُل 4 ؛88 « ه١ 2< 19: سليذمقوت

 هدف
 م19 : اناكسوت

 ه1 : مولوكسوت
 م64 الو “4 9/4 < ال١ : زرلوت

 لك؟5548<548624<4 :( سيدقلا) اموت

 1487 : وتكوسموت

 111 : ةدلب « يموت

 الاء 4 775 4 14864 141 14٠8© : سنوت

 ال4١ : وأب غنوت

 64 70و 2 5مل 2 5414 < “ام: نيكنوت
 كت ل

 0١ : ( نوبس ناوت ) نيوس # نابت

 "م9 4 54 < ٠81 : تيبتلا
 « هم 41956.54 55: ربن « دايتلا

 نوال شل ب ار ل لا ل رت ا
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 نوج؛مألل4هزء4 غ4 < الل

 ننس < ”ب] : رويت

 4414 : لوبمت
 7 : مناست يف

 1١١5 © 4119 9١48« : فيل تيت
 ناكل ل ا ب رتل ا تا ب اح

 4١* 4< 485 4 ؛الا/
 علب ( لوو 1 هحلت

 سوي : انيساريت
 ١5 : رزاليتسك ود هيراماريت

 مل ...5٠< ةراضح

 مهم 6 #76 « هم: سناريت

 ١٠ < ا»ه < ١ا/ : رحبلا « ينيريتلا

 81: سينوريت

 مم: نايريت

 هزال : ةئيدم « هبزيت

 سير ع سوو 6 موال 2« 794 : سطبت
 همه4 45144

 الاب ؛ سأر « نومابت

 مه : ةميلو « نويكلميت
 1 سر : هلإلا « نيت

 ١مل 41١4 48 : زاتويت

 ٠١ : يل . ويك ويت
 الكوس

 ب9 : سولبقوأث

 م١8 : هينيلث

 عد : هلإلا < سوردنابش
 6«مول 4(مهول 6« هوؤ*+ : سويشسمت

 اقر ةلك ع دا نإ دلل

 6< هزم «ه1زال 2< ه1! : سويسودو

 «نورزب6 هوأل6 نو 6 نوإل 6« نمأ 4« هو+

 «هربإ 4 هالو 6« هذه < هذال ؛ هذك 6« هكو

 (هوب2مكا) 2 هزك ©“ هزل4< هذك“ هلأ

 ها ل د للا يدلل
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 تاثراك ةئيدم بقل ) سدلوبويسودوش -

 66+ : ( مويلا مورزرا

 1٠ : يناثلا سويسودوش

 44١ سقيرك و يث

 ١9+ : نودث

 نسما دع

 1517 2“ ؛ا]/ه

 ماس ؛ مى,» : سوناج

 راع : لكم ؛ سونئيرب وك سوناج

 58٠ : اياج
 م5964 1١1 : قراط لبج
 51ه : ( سيدقلا ) سونامرج

 هو. 6 واب © ؟ال4 : اينئامرج
 ن1 ه 64و96 اله ال9 : نردنامرجلا

 3 لل سوكينامرج

 (ا/؟ : تادلاخلا رزجلا

 د5 254 6 58 « ه١ :ةيريبيالا ةريزجلا
 ار لل 14 ا ل

 ٠٠ : ةيبرعلا ةريزجلا

 م4٠ : جاتلا رهن ىلع « ةرطنقلا رسج

 نرلو 6 098: سوكيلبمج
 ١" : ونارتساك يدنج

 و86 < هم : كيرسنج

 «ورر «ومن ور 2« 5 : هللا «ريثيوج
 ق0 لل ل ل

 هيا ل ا ل ل ل ل ل
 ا”. ؛ هباقلأ عونت

 الال*+ : مظعالاو لضفالا -

 4« ر.س« 1١ < 6# :يلوتيباكلا ريتيوج
 هلال64 42 ل 2

 ؟.ال : ريثبوج

 الم 2 54 : دنالتوج

 ١/6 : ٍلابج- « ةيباوصلا اروجلا



 1514 : سايجروج

 ناسوج : 8١

 هم4 < ه9 : ائيتسوج
 6 "4 24 58 2 هه : سوئايتستسوج
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 ,ءسوم 4 مجاب 2 م”(: لائتقفوج

 نا ا رت ل ا ا

 50444 هاا

 ه١ : سوبفوج

 الاث١ : دبعم « املوج

 ؟الإل 4 هل : انمود املوج

 688 : سايماوس ايلوج
 همم : انما اءلوج

 ه4 : ازيم ايلوج
 هالال 2955 : ليك « نايلوج

 4 هؤ5 < هؤم <« هو" : سوناملوج
 (هالب 2 هذذك 2< هذه 2« ت6 4 تمور <« هو»

 215 4 51/1 4 هذال < هدمه < هك < هزح

 ل ل
 يلا ا ل دا

 ف : تبجلا
 ٠6 :؛ ةدلب 2« نوشج

 1 2 44: يزوقاريسلا نولمج

 417 : ةئيدم « موبانمج
 الاك « الاه © الا" < ؟منلل : نأن ع يح

 عرسو < مر : هلإلا © نونوج وأ نوئيج

 ل ل ل ضر ل لا ل ل
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 لو 4 م( : ةشيحلا
 ١9 : دوسالا رجحلا

 :(تيساتل باتك) « ءابطخلا نع ثيدح
 18+ 6< 46٠
 ؛ه : محرت ال يتلا برحلا

 451 : زينوبولبلا -

 عم « ؛9" : ةقزترملا برح

 41١١4 ١١م 2 ** : ةقشنوبلا برحلا
 فرك لذ

 رسب 6 يسم 4 بؤ < #4 : ىلوالا
 «ه4(6 هو 2عغم 44ه ©« عي: ةيناثلا
 ضلي ل سك ظل لس ىف ل ا

 44١ ه4 4 هم 4 )هك ل4 < “اب

 ترفرف ل لا ل ل ل الا ل لا ل

 ا

 ١1م4 6 ١ا/8 : ديبعلا برح
 (1313 4 419 © "الا : ةيدوهملا برحلا
 ٠١١8 :انريوكالا دنع وا نيرشت ناصح

 اله4 4 »ل١ : ةداورط ناصح

 "6 <54 : دبعم « ةرفحلا

 مو : يلاطيالا قحلا
 ابو ء مم : ىلامورلا
 موسم : ينيتاللا ب

 ١مه « الال4 : تاموكيدلا لوقح

 0 ةشالثلا ةموكحلا

 قارس و صمح

 ما“ < هال : ةلحرر « نوّكنح

 ؛ما/ : تيساتل باتك « تايلوحلا

 :الوفيكس ماب .ل«ةميظعلا تايلوخلا

 4" 4 ١115

 ماا ةميظعلا تاملوحلا

 م

 هؤ135 1 رب « روباخلا

 "178 : يرابش
 "174 : هيزيرخ

 "198 : سونوغوسلرخ
 406: سلسل ؛ قح باطخ
 ؟ه١ : نورشيشل هيئيرفلا بطخلا

 والا 4 591 : اينودينةلخ
 "ا سقلخ

 4460 : سونايرال باتك « رطاوخ

 مه



 لاو كر" 4 54٠١ : ريخلا
 لهو < مو 2555: ناطوخ
 "1/4 : زيلوس ريخ

 هداف جن

 ساو 2 70 : تاظوفحملا راد
 بنو 4 م. 6 ؟99: سويراد
 غوو « زلال : سأدلا
 رسوم < وج < سوو « انابس : ايساد

 7 081 4 هكؤ 4 هدا 4« مجال 4 من 6 لالا
 *1ا/ 4« هذإ « هزه « ها" : سورسأد
 ار : زاماد

 لفرز : سواقوماد

 مآل : كرامادلا

 «مإب < ب6 ان يكوبرس «ابإم «ا/١:بونادلا
 «7م5 4 الث الالي 4 اال" 4 ١3م 4١

 نور / وز 2 نيو 2 017 2 »ىلع < خى4

 4 4 غ4 4114 11" < “إلال

 «هؤإ 6 هز. 2 هالك 2 هاله(“ هالال ؛

 «هؤت 6 هرب" 2« نول « تأ 2< همع « هكا

 ل دلل
 هوو ... : طبيا

 ضريح سديلوميلاد

 هو15 6 تال 6 وزو 4 "41 : ةلحد

 لوا 41" : سوزورد

 «هرم < حاب 4 م1 : ةيديوردلا « ديوردلا
 ؛ءكك4

 57 : سولاملترتل 4 ةيحبسملا نع عافد

 دب : اتلدلا

 69١١ كس 40ه < عم : يفلد وأ فلد
 ه4 641469 4 اسم 4 الو 4

 هما « :١٠١ : انتالد

 قشمد :4١١

 هما : رب « لتسندلا

 لثإب < م“ : سوسمند

 مع

 < 4586 9 : يسانراكلاملا سوسيند
 4١
 00 :لوباكيدودلا

 158 : سوبوروب ارود

 ما : رهن < سنارودلا
 ,/م : ربت « ورودلا

 4٠١ : هلإلا « ةخسلود

 6 م.م 4 موو « »هه : سونابتمود
 معو 2 سوا « إى 2 وب < يءإل < خوخإ
 41112 4.ه 2 موي 2 نمو 2 ا مأل

 لا اا ل ا ا
 هء164 4514 6

 40+ ريفأ سوششمود

 ١78 : سويرايانيهأ سويتمود

 ١١ : قيرطلا « ةيسيمودلا
 هاله : رهن « نودلا

 54١ « هذال « مهاب : طانود

 ال4١ 454+ : غلو ود لود
 00 : سلايد

 ه68: ( ًاهدق اديما ) ركب رايد

 16ه 2811١ : انايد

 امن : نودبد

 "48 : سوعديد

 415 : ضيبالا ريدلا
 مويخاريد ١7

 ما : سايكيفيد
 سوسسكتد : 54١

 6 )ال4١ ١1هال <54 : فلح « سوليد

 مله 4 ام« ا

 الا١ 6 5٠ : ةعارزلا هلإ « زيتميد
 كاإل < موال ؛ سنتسوميد

 ؟ ه0 تيركو عد
 ترض : جرود

 541 : سربال سئيجويد



 « هلم : سوئايسلك ويد وا سوتامتملك و يد

 6« نازلق 4 هن 2 هاه 4 مرخإ 4« هرم < هلك
 «ه؟و 6 هوزل (همن(6 هازال (نيا“«همنأ

 © ن١ ©« هاله « هازلا# « هالو © هذذ

 ,/ هوز © 05560 (2هؤال 4« هؤ١ 4 ه٠

 6117 4 ال 2 رس 6 يرسل < ج5 6 هال
 جبه 2544

 511 : نريد
 لاوف 0 لوالا دبقح « سوبساك نويد

 لح

 6« 14+ : مفلا يهذلا وا سورب هد نريد

4354445 : 

 سوسشنوبد :١1! 8١624 1١74

 ١و6 : سرقطلا وأ رارسا -

 ا

 مب : لوتيباكلا ةمثذ

 445م4 (“9ظ6 2451 :يلقصلا سوروذريذ

45١ 

 -رد

 ؟م6 : نويستار

 ؟4؛ : ائسار

 <( : نيسأر

 4١١ : ةقرف « ةضفارلا
 هما 2« هم" « هم : اثنفار

 الهه : وروكار

 م١١ « سدقملا عسبرلا

 48١ : سونايارت ءاثر
 :باتك « دوسالا رحبلا لوح ةلحر
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 عا. 2 "65 : ايرثكيرا رح يف ةلحر

 4١ : دئاصقلا « ةيئاعرلا
 ؛؟6ه : ةنيدم « اهأرلا

 نونيز رظنا : ةيقاورلا

 ١51 : ربت < توكسبورلا
 د١5 < 55٠ سونايتامان سويلشور

 4< 5056 اا“ 2 ١١ا/ : سودور

 مم. 4 "مو 2«

 م+ : هيدور

 ؟45 : ةيلدجلا ةمانزورلا

 ممو < هاله : فيزتفوتسور

 همز © ههء(© 45: ايسور
 07ا : نوتسورلا

 1ه9 : سوبئوسوم ©« سوفور

 هم < هما : سونئمفور

 185 : سوتلور

 :امور ١1< 41١6 41١5/١) 65864
 مدس 2 سو متم ماس 2 سب 2 <17

 1/4 54141 402 2لسو <48

 و4 5م 42 55 4 "ه4 ؛هك “< هل

 و ١4 نك 2 نإ/ 2 نإ( 2 مل“ 2نإ «2 اب

 ٠٠٠١4 4 ١)/ 5ك 2 واب / هه“ هم يقأ

 للا نا ل ا يلا ل ل ا ل

 للا ل ل 0 ل ري
 ١54 )!”هتاك 14 خ4 11 ١

 رار ضر را ل طا ل ا ا

 ل317 0 ضسلا ل لا ا ضل يل ولا

 /ل)وم 4 ٠١ه4 4 ها" ه١ 4 ه+4 ١4

 تنل ل ا ل ارا ير كك ل نا

 ارا ا لا ل ياا ا ل حك

 لل نر نا ل ا ل

 48+١9 ١554 ١184 2 امك 2< ١16

 م4 ا»ؤ١/ 5 2 !7ءص/ م 2 كه

 قل ل لا ل لا ل او فا

 قشرف 7 رمل ل ارت ب ضر ا فضرب شر

 رفض ل ضرما ىلا ل فرك د فر نضر

 كرا ل را ا ل ري ا ل را ال ل ورلا

 «؟؟بإ١ « اها 6 اوم ©ابنؤ 2 "هز « الهو

 ددضف



 ابر 4 اا 4 ل 2 ما 2 5514 64 05#

 كرار للا لاا ريا فحل داغفم

 مب 6 سوو 4 ماج كولا 6 نإ <78

 قروي ايش نضر كاضرا ضف ب ضل

 وللا ىلا تيرا ناسربلا . سرفر 7 سرا

 مور « سوو 6 مر 2 خمر 6 ”وء 4 لاك

 كرير اضف 7 ضحلا شيل 2 ضل داق
 سو( 6 مور 2 نو 2 حجاب 2( لك < زم

 44/64 تك 6 ل 4 ال

 ك1 ل لا ل
 يخل رسب 6 نسل 6 كسع 4 اا 6 الا »
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 «ؤه44 4م" 2 ؛هز 4 ؛ؤهع٠ “4445 © 16

 44/4 الا 2:5١ 4 ؛5+ 4 ؛ هو« ؛ها/

 44و 2 له < الم 458 4 5 6 16
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 (تال 64 همك 2« هءال 44556 ؛ةال “4 17

 «نربإ ( نو 4 ل64 هول 4< هتزؤ < هلال

 «مابس 6« مز6. 4 همز" 4 هز( 64 ها(+٠ © هاا

 “هو. 2 هزم 2( هزه <« هما“ ©« هلع“ هله

 بول 4 ١+5 “4 هوك 2؛هؤر 4 ه5 6 ه5
 كارب اشر يسار يل ا

 2 يلو 2 الل 4ك

 لاا ل ل ل ا لا انا ب

 «هو 2 ؟هإل 45م5 4 ؤ ه1 2 "ها" 2« 6

 از 4 وم 2 دت5 2 دول <55 455+

 يم 2 وز ؛ وما 2مم 4 ال؛ < ملال
 نملك 245

 1و9 : امور ةئيله

 : ةدابع سطسغوا امور

 «مهراب 6 ماخإ < ااا

 كل

 <06 74 7١< :نوينامورلا «تامورلا
 46م4 4كمرج2 مو يربو 4ع 49
 <45. <« هك 64 هز 4همع 44م <45
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 <« ب < لو 459 2514 2 5ل/ 2568 4517

 4 ل4646 2م" 2 منا < م١٠ 4 الو “اله

 «وقككوأ 29594259549١ 49+ “ل

 كالا ل ل ل ل ل ا ل

 كويت ملا ل ال ل كيل يل دش
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 نا ةرعا ل رن ل را ل فيل فرت

 كلا ل لا ف رك د لاب رد كي

 «هدمؤ 2« ه6 64 هززؤ 2 هزطإل (نا# 4 49٠

 «؟١ا 24 هزم 64 هذه 2«هزيؤ 4« هذال 6« هكذ»٠

 كيا عال ع يسإلا 2 يسر 6 سل ع ولالا

 فلن

 ةروشملا : 5(1١ ١4464
 «مو «مزل (مربإل 421١17 4١4 :رصم

 54 5٠٠١ / انك 4 ا" < هك ٠

 ةسلس 2 لإ( 2 54ه 2 ج6 طاب 2 6

 مسيو 2 يورو سلا 6 سو 6 سل 2 اح

 6م 2 س4 2 وو 6 ون 2 وب « جو»
 44554 15974“ 4هم 24 (.ا 2 وال 4 8٠

 4 ناب 2( ملل « هإلإ 2« هزل 4 هءل4 444

 «مالاب <« تالال 4« هذال 6« مذإ 6« همء ©« هزب

 «<؟ز)4< ل4 “2456٠١4 45١١ هكر( همل»

 برو 4 جو 2 وب 2 ص0 4595 2 دم

 مل < جاو < هنو < وس < بوصل 6 يعول
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 ١4 : ةرضحلا دبعم

 ال1 : برغم ا

 «*((4 ىر»«مهإاب ©(. ىصقالا برغملا

4" 

 ١١4 : ةعقوم « ايزيلغم
 نهي 2« هم. : لوغملا

 415921178 4 ١٠م“ او : ايتودقم
 ا للا ل لل ل شل لل

 ١٠ه < 74 : نوينودقملا
 4184 : سوبراكم

 ؛5م : باتك ء ةيخيراتلا ةبتكملا

 «يسب<م4؛م< 5 ةماعلا تاتكملا

 هلءك مز١ 6 مءال 24 ؛4ةر“ 4مل“

 "4م « هالو 2« هد < هؤ6*» : سناسكم
 <94 : سوميسكم

 هذال 6 همك سوناسيسكم

 نس( < م54 : اياد سوئيسيسكم
 ؛مم : ةنيدم <« سانكم

 445 6 014“ « نو 4 »08 : ينيكم
 م٠ : ةئيدم « اغالم

 < دال 2( 5ن١٠ 4 ؟لب١٠ 2 "4م : ىالملا
 فر ل لا ل ا

 لك مويلم

 +9 : هلإلا 6« ترقلم

 غهم : لاثق « نونم

 11 : سوبشلم
 0ث: ملم

 الاله 4 ال19 : ثابت غنم

 "4837 < ؟ا/4 < 954 2 5١ : ايلوغنم
 41 : هلإلا « فندم
 < هرب «دبو 2 "إ : اقرثيم « افربتم

 ضال ل ف

 م85 : ةيدبملا
 ؟ه١1 : ستسولاسل « انيليتاك ةرهاؤم

 ال١١« 588 : ادنوروم

 "لك 2< 5654 2565 : ايروم
 « نسم (روبم 2 ن١ 2 56 : ايئاتيروم
3 

 "15 : سبيربزوم

 5141 < هكو 2< "ه١ : ربن « ليزوملا

 م44 : حانرلا « ةيمسوملا

 5178: ىسموم

 +46 < 01/8 : يريشوم
 ؟م١ 1: نوم

 م4117



 م١ : وكانوم
 الاه : خرؤملا < نسموم

 7170 : سوبموم

 1١ : يجمرفلا سوناتنوم
 ١99 : خينوم

 هو : ةسيدقلا « اقينوم
 هالو. : دالي 4 ايسيوم

 076 2< 4١6 : ارتيم
 نا : ارثيم  |ارتم

 هم٠ : ازتفورتسم
 للاخ ل نول ل :تاديرتس

 م 2 اا

 ؟؟ه :ايدبم “
 هدال : نييحلفورمملا

 46م9: نوريم

 الا5 : كوس يم

 44 : اراغيم
 و945 : سنيتساغمم
 48٠ : متوكيم
 6< هزي 2« هما“ « هما « هذال : وناليم

 و4164 "51414 < 87 2 “5٠١ هوم

 نيو م سإ :٠ ةءارب « وناليم

 5186 51ه < 5٠1 : (ةسيدقلا) ايناليم
 168“ : جنبملا بيطخلا « نوليم

 6.9 6 ه1 : رسج ©« سويفلبم

 الهم : انابم

 ا؟؛* : سورذتانم
 4٠١" : ماثيم

 48! : سوالثبم

 : سوسموب لوطسا ريمأ سوروذونبم

 ١5

 717 سوثيه
 ١45 6 7481 سوهروه سو

 ؟14 1 بلم

01 

 م١ : هيككينم
 م١ : توشمملا

 هل ند

 مم: نيست أن

 <96 ١ملإإ 2و9 : ةنيدم « نوبران

 همك خ4

 ةيالو- ... : 4/١

 ىلإ. : كزان
 لوو : اغان

 ال٠٠ : انوجراغان

 مسرب < مطنإل : سويفأت
 هوم: تنان

 لور كالئم كارضب كدرسي : نيكتان
 منو

 نوتنن : 7٠ 446"

 4 : ادوبرن

 مما 2( 246 2 "18 : سدسرل

 ه١٠ «650م < ؛ملل : روطاربمالا «هوئرن

 4٠ : لاببصت

 سو : راك يش ناغن

 ه* : ىبن « راكنلا
 ه4 < الم : اسمنلا

 (١١4ه :ةحلإلا « سيزيف

 (هال : ايدئامرون

 516 : الون
 سسو 2 مز( 2< ا”. : كلملا « امون

 429١١١24١١٠١ 641١١14 “اله: سلامون

184 

 < « غ؛ ؛ ناسرف « ديمونلا

 ١41 < ها : ايديموت
 141 : سونون
 وابو :؛ الوا نيون
 م : سويلبتروك < سونت

 1+1 : سولوغيف سريديجمت



 ها : نوعرف « واخسن

 519 4514 : ايرتين
 مما( مز5 68م١ :افرين

 (/ 8 .م6 160 4 3,568.66 : نوري
 يطا ل لن ل 1 ل يلا ب شلل للا

 نيل نارين ناس يفر ل ار لا

 441454 47,72 ل4 4.ه 2و4 2 موو

 نر ال ا ال

 (همو 4 هعواأ هم. < مال < ؛زله “44

 باب 2« هو « مز

 م١ : اناكتت وأ سيئ

 نإ 2 ول. 2و1 6< هدوم : امقمن

 4١ ( سين ) اياكبن
 38٠ : رايوكتت
 34١ : سونايقالق سوكاموكين
 1446456٠ « همر 4 هجإل :ايديموكتت
 4و4 4 49. « "45ه 2« 959 : للا

 لو 1
 51 : ةيددق « ين

 5141 : عينين

 7١ : ةريحي « لتاشوبن
 ل ره مس

 < دبإ 2( دب «دابإز 2< واب. : ناهلا

 “6/5 4 الار“ ال4 2“ 54ؤل 4 هلع « اه

 كيش فلا نا ا ا ل

 مكانس 6 6 « ارجو < اياب 6< اراب < الخ

 675ه 6 الهو 4 اله 2 ه٠ ولا

 الهم« المزل 6« 7٠5

 440/4 454464446149 « لعستاه

 لل لل لل ل ل

 لا ل لا ل ا ل ل ل

 3 ل ا ل ل لل
 مسا سيداه

 «االوي < مال# : روطاربمالا «سونئايرده

 نفل ضل ل ا ل ل

 قيال نا الا ا ار ا ا ب ل يي
 سر كرو 2ك 2 351 6 ممر 2 لا
 5 43551 < زم 2 "نإ < سابا < لالا

 ا لا ل ل ل
 44 لذ 4 4 له 4 ل15 24 “40٠ ؛"541 “< 60ه
 (ها١ 4 تدل “4 تدل 4 4554141

 1117 < ونه 4 511 “4 تزال

 هازل : ةليده

 هوال < هاله 2 )خ4 : رادح]

 مه : تاركذم ... -

 ما : لقره
 6١90١ «ا“ه :(روكرموأ) سيمره
6 

 هو+ : سويلوقره
 111 : دونره

 3: ىطسولا ةيضملا

 ماو 4 اال « 070١ : تاتشله
 846 : تيفلهلا

 4٠١ : ( كيلعي ) سيلوبوله
 ارا ٠7+14 : سوبله

 45 : راقلم

 ؟7 1: ةريض

 1م ؟سئئوؤ 2 "يل 2 "11 < ؛ه :دنهلا

 ا يلا بلا د درب ا ضيدتف

 والو < دلل 4 والا 4 اء 4 كك <04
 يغ 2 ذر 2 وول < درع « وربك « دابم
 « ذر 2 دزك 2 534 < ؟مال 4 5خ35 < دزه

 564 اء 4 ا“ الك 4 ال١ 4< دكح

 كفل كانا ل فر ل ل ل

 انوا 2 7م

 4١< م ؟الال ؛ "م : ةبنصلا دنهلا

 ال١ “2 اء جال 2 "ام

 1565142" 1/62110 :ربن 2< سودنملا

 ماء



 الا/ : ايراغته

 الا١ : وه

 ال0 : منوه  نأب  ناوه
 الإإ 4 الءو « ال٠: نامت  ناوه

 ال6١ : نس  غناوه

 نسج : وال  غناوه
 نإ : ياب - وه

 اله٠ : منوج وه

 «رررب 259 2< 198 : سوستراوه

 145414114 114 < 1؛#م864 8 « اه

 « بو( 6( نور#» «ممإاب «هم+ : نوما

 ضار 7 40 ل ا نينا فضل

 مها : سويسذتروه

 6548 : سوبسوه

 «4ه54 141417 2154848 : سوريموه

 <هزب 4 وب 4 مك

 ؟م14 ؛ةزل © هلا 2« هم“ : سوبرولوه

 سونوه : .1١9595

 الها ؛ سوخراببه

 : ةيمسوملا حايرلا فشتكم « سولابيه
 ان

 085: تنلويه
 د46 4 597٠ : انويه

 اريه : 41١١

 مم :4١ سيلقريه
 هو ال١ 4< هز 4 هزث 219 :سوتودوريه
 لال : نوريه

 هاله : لوريملا

 ك1 : دويزيه

 اربع 0 نويرتسمسه

 14814 : وغيه

 ؛زمه : هلإلا « اناكمه

 هل. 1446: مالسلا لكيه

 عب 2 هذه : نريرالبه

 ماك

 مال : ةناله

 4: ربابه

 1115 : سري ريمبه
 الوم 4551: ون ا غنويه

 ده د

 الهال : او

 يسب < بسر م ليس“ ؛ وت غئاو
 الر هك ا/ا»4 ابوس الك, : غنام غناو

 ؟م 6 ل ع وبك

 517ه : (فزوج) نيكاهايرو
 نب : ايلاغتسو

 59 : باتك « نانوبلا فصو

 4١ : ةقاطو
 نم ةببرعلا ةيالولا

 الاه : نو

 جالا 4.1/٠ : غنم غنو
 الا١: وو

 المال : يت - وو

 الهإل : وه وو

 - يد

 < ومي 2< دم“ 2041 “ كابا“ : نابايلا
 هم 6 هال « المج 2 الهه كنه 4 لاا

 نكثأ © لوو

 ووو : اكاناي
 الم « ؟ا/ه : دنقراب
 جالا < 554 : انافاي
 الهو « الهم « الهزل : وتاماب

 "يح : غنا
 الاه : ويشت غنا
 1114 © ”64م : نميلا

 5145 : نب
 4٠ < م : كلملا ايوب
 الوم 4 ال١١ : هيشقتالوب



 <15 64 5.م 2 هو : بهذلا مف انحوب
 كن فا

 49794 : سلسروب

 الم : ايوروي

 ٠ موو :هتنودم ©« سوناشسوي

 سوئشسوب :17٠١

 417١ : سويقالف < سوفيسوي
 631١ 2584 : اتروغوج وا اطروغروب

 ؟١ها١ 4< 1414

 ١6١ : اطروغوي برح

 ؟؛ : ايفالسوغوب
 « مو : ةرسالا « ةيدواكلا  وملوملا

 رطل رن نضل 005 ا ضل ب يح
 هاو« ه1 4 824

 45٠ : يقيرفالا سولو

 466 : سودنوكيس

 جما : ناندوب

 < 7567 <16 4 !١ : دالب « نانوبلا
 ١١< 2 خال“ مله /2مإ<هه 2<هؤ“ ا؛ه

 را ل لا ل لك ل ل لا

 نذر ل ضيا يل عا اي ل ات

 قرر ا للا للا ا ال

 ير ير فر ل لا ا ار ا قا

 4() ل4 (ء.و 6 4.4 2 “ول/ ("م5 ؛« دهم

 4 ئون» 2 غ5 4< 55 4 14 21

 نمو 4 هوأ هله( ة9 <« هءال 4« هعز

 تح 4 دك 4 5514 4< 0م" 2 5#" 4 09

 فدو

 4 مرا 2( وس رنا : بعش © نانوبلا
 همآ4؛4 9414184 14117 4 4ا

 46م2 219 : ىربكلا تالوبلا
 فوت فرت ليش ير ا ل ا عا

 ١944 : ةيئاقلملا نانوملا
 44.9 « ظال» 2 19+ :ةيدوهيلاو «دوببلا
 كارلا ل رش ل ل ل يل ا

 كي كا ا ا
 ب5: هشتا هوب

 ملء 4 لاو: يب

 م1





 )لو . 0.0.0.0 .0 . .  وةالئتنوف يد وزاليتسكود هيراماريت ططخ ١-
 الل . 0. ..2 . .. ,   تاسورتالا راشتنا نيبت ايلاطيال ةبدق ةطيرخ -؟

 عمال يق دوب # ميج وو كول كوم "كيل < دول او 0 1

 4327 . قي د اكوام هك رووا“ تبل رخو ١-5 كون دف را 00 ,ةجاطرق - 4

 8 1 تدع ب دو ١ هزنب ١ كو هيون اردت ١ هن هلق قا . نيتلكلا راشتنا -ه

 لوا“. ما م .ا ...١0.0 ةيروهجلا دبع يف ةيئامورلا حوتفلا-

 ماله . . ,  .  ,  .  ةيتوطنالا ةلودلا رخلآ يف ةينامورلا ةيروطاربمالا

 ليلي >> 7 ابتير ةعطاقمو اينامرج نيبو ةينامورلا ةيروطاربمالا نيب دودحلا

 موب# .٠ . يناثلا نرقلا طساوا يف ةينامورلا ةيروطاربمالل ةيرادالا تاوسقتلا ةطيرخ - 9

 ماوع ارا ل لوب هولا بول دج د وب 65 ١ هذا قشوأ م قفارعا نا
 جوتشي ين أ دوم لارج اعلا 6 ولم ديل أ نو 4 نفور وون وود ةسدلك

 از“ ىلا لا .ا .ا د. د. . ا . ا .  .  اهدودسو تاقللا نطاوفع اا

 جالا“ اى, . ا . ا .ا د. ا. .0 . 0 .  سضومتلطب دنع لوطلا طوطخ -

 مء4 .0 .0 . 0 . .   يفاثلا ثرقلا يف هيلع ةماقلا ينابملاو ينامورلا موروفلا- ١4
 م1١ . 0 . ,  . 0.  2 يروطازبمالا دبعلا يف ( موروف ) ةماعلا تاحاسلا- ١٠6

 ه1١ .  .  . .٠ يبيبهوي ةنيده يف « يحرسملا رعاشلا لزب » فورعملا لزالا- ١

 هإه ثا ما. ا ءااءاادى د د .. . . . اضمموت يف داغت ةئيدم سوال

 ةلالا - 16 يل فم دف ل مدل ققيح ذقت تيجي يع قوم لاقي ف يبيموي نادم - 4

 مق“ كو ولم © را قول اح أف ماا عسبارلا نرقلا يق امور -

 م44 ملا ها ا. علاء ا هياا» تار دال ل الز رولا رق رح تا

 هلإ . . .  ا . .  . 0 .  ,   شلاثلا نرقلا رخاوأ يف ةيئارصتلا- ١و
 ههإ ,. .  .ا . .  .  ,  #وه ةنسلا يف سرحلا تادايقو تايشربالا  ؟

 نمل ف وكلا وا كوع اول هنيك هع او فيرت يلامش غناردوا « فصقم و - م»

 4145 : اهتيروطاربماو امور ه4



 ٠ . سوريواس سوميتبس حرص ّأ موينوزيتبسلا - 4

 هل مروا د نهم دج خايب © اوما 4 ١ يكل او الكرك تاماح - مو

 0 مع م . سماخلا نرقلا رخاوا يف ةنيطنطسقلا - 9

 . ( سماخلا نرقلا رخاوا ) اينودقم يف يلف ةنيدم ةيئاردتاك - مب
 . .٠ هاليملا دعب يناثلاو لوالا نيئرقلا يف امسآ.> م

 ارهدنالاو ناش روكسلا دبع يف دنهلا - 0

 0 ايسآو ابوروا نيب تالصاوملا قرط - م.
 2 ا ثالثلا كلاملا دبع يف نيصلا - ١“

 5 71١١ يلاوح نيصلا - ب

 اهئابسنأ مأو نويبيش سويلبتروك ةلئاع .
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 روصضصلا تسهف

 ١ - حسملا لبق سداسلا ترقلا ) ونارتساك براحم ( .

 ) نوسردناريوصت . امور « تاماحلا فحتم ( .

 حبسملا لبق سداسلا نرقلا ) كسورتا براحم سأر- ؟ ( .
 ) يجدورب ريوصت. اسنرولف « راثآلا فحتم ( .

 حبسملا لبق عبارلا نرقلا ) فزخلا نم كسورتا براحم ل »م ( .
 ) تاكيتافلا فحتم « امور ( .

  - 4حبسملا لبق سماخلا نرقلا ) يرتفرش يف تفشتكا ةيفرخ ةحول . ثيدحلا ( .

 ) نودوزيج ريوصت . رفوللا فحتم ( .

 حيسملا لبق يناثلا نرقلا ) ازوريب نم ةبرقم ىلع « سوينمولوف لآ ساميد - ه ( .
 ) ةيلاطيالا راثآلا ةرادا ريوصت ( .

  5حيسملا لبق يناثلا نرقلا ) ةيرورتا ةيزنورب ةعطق . ببطخلا ( .

 ) يرانيلا ريوصت« اسنرولف « راثآلا فحتم ( .

 ٠ + ةيرورتا ةيزنورب ةعطق . ( ؟ حبسملا لبق سماخلا نرقلا ) لوتيباكلا ةيئذ , '

 ) نوسردنا ريوصت , امور « ءانمالا رصق ( .

 - رئازجلا يف اًسببت نم ةيرقم ىلع « ةيحيسملا ربق » ب فورعملا ربقلا
 ) سيفوب ليسرم ريوصت) . ( حيسملالبق لوالا نرقلا ( .

 حبسملا لبق عبارلا نرقلا ) هبكلإ ةديس - ه ( .

 ) وينيق هيردنا ريوصت . ديردم «ودارب فحتم ( .

 ٠ - ,(حيسملا لبق سماخلا ثرقلا ) سكيق ةهوف هب نادزت زيرفا . ةيبرح تابكرمو تيلبوه
 ) يكسنرف ريوصت . نيس روس  نويتاش فحتم ( .

 ١ - يرانملا ريوصت ) . سوريواس سوميتيس سوق لالخ نم « موروفلا : امور ( .

 ١ - هيلويف ريوصت ) موروفلل ماع زظنم : اهور ( .

 ١ - هيبور ناج ريوصت ) . نيتالابلا لبج ىلع لالطا : امور ( .

  - 4هيلويق ريوصت.) سيساسيروأ سوبلبجرف . م زابخلا نفدمو ريبكلا بابلا : امور (
 ١١ - حيسملا لبق لوالا نرقلا ) لرآ يف فشتكا يماخر سأر . سطسغوا ( .

 ) يكسسنرف ريوصت . نافلوغنا لوب ةعومج ( .

  - 4حيسملا لبق لوالا نرقلا ) «سيشاب ارآد يف شقن .ةيممر تايصخش بكوم ( .
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 . ( يرانيلا ريوصت . اسنرولف <« فئاظولا فحتم )
 . ( يرائيلا ريوصت ) . لقره باب جراش نفادملا قيرط : يببموب -
 ( حبسملا دعب لوالا نرقلا ) طئاح ىلع ريوصت ( ةعطق ) ينيدنربودلأ سرع - ١

 . ( يرائملا ريوصت . ناكيتافلا ةبتكم )

 . ( حيسملا دعب لوالا نرقلا ) يماخر شقن .روثو شبكو ريزاخ ةمدقت -

 . ( وينيف هيردنا ريوصت.رفوللا فحتم )
 فصقم يبيموب . ( حبسملا دعب لوإلا نرقلا ) .طئاح ىلع ةروص ( ةعطق ) يسيئويد رس س ٠

 . ( يرانيلا ريوصت ) . رارسالا

 ( هيلويف ريوصت ) امور ةبج نم ةببآلا قيرطلا لوأ - ١
 . ( هييور تاج ريوصت ) . هزيلوكلا : امور س #+*

 لاثمت لحم سرطب سيدقلا لاثمت لح رشع سداسلا نرقلا رخآ يف ) سونايارت دومع : امور - مب

 . ( هيتويف ريوصت ) . ( سونايارت

 ( رئازجلا ) دافمت يف « سونابارت سوق » ب فورعملا سوقلا - ”

 ( سيفوب ليسرم ريوصت )
 .(سيفوب ليسرم ريوصت) (مهبسملا دعب يناثلا نرقلا) ءامعزلا دحا متأم لثق ةروفحم ةروص - ؟ه

 ٠. ( سيفوب ليسرم ريوصت ) . اسنفورب ةعطاقم يف يمير ناس يف سوبلوج- لآ حيرض .- 7
 . ( هيلويف ريوصت ) ابتسوأ حرسم اياقب  الإل
 . ( حيسملا دعب لوالا نرقلا ) امور يف سوطبت سوق يف شقن . ملشروا بالساو مئانغ - ”

 . ( يرانيلا ريوصت )
 ..( عرضا مييرخلاللا هرقل ساخرا عب انابرق روثلا مدقي |رتيم - 8

 ( وينيف هيردنا ريوصت . رفوللا فحتم )
 . ( نافلوةنا لوب ريوصت ) ٠ ( ايئابسا ) ايقوغيس مام ةانق .

 . ( سيفوب ليسرم ريوصت ) . (.رئازجلا  ةيانع ) نوبيه يف موروفلا + س١
 . ( حيسملا دعب ثلاثلاو يناثلا نرقلا ) . ايبمل  اناربس حرسم بإب

 . ( امل يف رثآلا ةحلصم ريوصت )

 ( رئازجلا ) ةليمج فحتتم . ءاسفيسف.. ديصلا دهاشم دحا

 ( سيفوب ليسرم ريوصت )

 . ( هيلويف ريوصق ) . ايتسوا يف تاباقنلا قالب يف ءاسفيسف « ةنئفس نختش - م4
 تروفنجالك نم ةبرقم ىلع 0 رفس ةيرع بو

 . ( يرانيلا ريوصت )
 .( هيلويق ريوصت ٠) الا فام هقول قاذف ةوينلا دم ملشروا د م5

 موا



 . ( هيلوبف ريوصت ) . سونايتساببس سيدقلا سيمايد يف « ةيرادج ةروصو شقن : امور - مال
 . ( تيلبس « راثآلا ةناما ةعومم ) . ( ايفالسوغوي ) تيلبس يف سونايتلكويد رصق - 4
 رولك سناتسنوكو سويريلاغ <« سونايميسكمو سونايتلك و يد : يعابرلا محلا ةرطابأ - مو

 . ( هلوبف ريوصت ) . ةيقدبلا < صقرم سيدقلا ةسينك . ( عبارلا نرقلا )
 . (سماخلا نرقلا نم لوالا فصنلا ) اًمنيفار يف ايديسالب ”الاغ حيرض - ؛٠

 . ( يراتملا ريوصت )

 ١- دضنم . ( حسملا دعب يلاشلا نرقلا يلاوح ) ةينفلا !اراهدنغ ةسردمه . افتاسيهدوب .

 ) وفال ريوصت . هيشوف درفلا ةثعب . هممغ فحتم ( .

 فحتم ) . ( حبسملا دعب يناثلا نرقلا لاوح ) اروتام ةسردم . ( اجاراغان ) ةيح كلم - 9
 . ( وفال ريوصت . هممغ

 . ( حيسملا دعب يناثلا نرقلا يلاوح ) ناتسناغفا يف فشتكا يجاع شقن - ؛*

 . ( هممغ فحتم ريوصت . لوباك فحتم )

 ماير . ( حيسملا دعي يناثلا نرقلا يلاوح ) يتافاراما ةسردم . ةيدنه ةيرق يف ةشيعملا - 4
 ا ( فيبواوغ روتكيف ريوصت . ساردام فحتم ) . شببا

 . ( هميغ فحتم ريوصت ) . ( حبسملا دعب يناثلا نرقلا يلاوح ) لخادلا نم يلرك دبعم - هه '
 .يرجح شقن . ناحل ةلالس . (حيسملا دعب 1597 )/141  وست  غنيل وو نفدم ةطالب - 5

 . ( هميغ فحتم ريوصت )
 وا يناثلا ىررقلا ) نيكنوت ةعطاقم يف فشتكا ينيص تيب يف يفزخ نفدمل ةرغصم ةروص - 1

 . ( وفال ريوصت . هميغ فحتم ) . ( حبسلا دعب ثلاثلا
 .(وفال ريوصت . هميغ فحتم ) ( * ميارلا نرقلا ) نابايلا . فزخلا نم « اويناه » لاثَت - 4



 ماع تسمهف

 رغاد دعسإ فسوي ذاتسالل لخدم

 لوآلامِتلا

 طسوتملا رحبلا ةدححوو برغلا

 لع طسوتملا قرشلا ريثأت - ىتدالا قرشلا تايئدم را رمتسا - يخيراتلا ابتيقوتو تايندملا خيرات

 , امور باسحل طسوتملا

 ل والا باتكلا

 ممرمأ ىلع نوبولغملا
 ءا6 ه6 ءل اهلا هلا. . كسورتالا ةيندم .  لوالا لسفلا

 .٠ .٠ .٠ .٠ 3 . ٠ ٠ . .٠ مدقلا املاطيا خيرات سس

 - راماريتلا ةراضح تاراضحلا هذه لوا ةيرصنع ءامفيسف . ةكباشتم ةضماغ تالكشم

 رحبلا قرش تاراضح  ةيلاطيالا تاراضحخلا تازيم ضعب  ةيفوناليفلا تاراضحلا
 . ةينانويلا تارمستمملا طاطا ايلاطياو طسرتملا

 ٠ ٠ . ٠ .٠ .٠ ٠ ٠ .٠ كسورتالا 2

 مظنتلا لال ةمقر عاستاو كسورتالا ةوق - بسعشلا اذه أشنم ةصق  ثحبلا رداصم

 نفلا  ىرخالا ةايحلا  ةيتيدلا سدقطلاو ةفارعلا . كسورتالا ةنايد  يلخادلا
 , اهئارت لافتناو ةيكسورتالا ةيندملا طاطحملا - يكسورتالا

 .٠ ٠ 5 . . اهتراضخو ةجاطرق .  يناثلا لصفلا

 ةيسايسلا 5 ل لوطسالا ؛ىوقلا اهتير وطاببما ةأشنرةجاطرقحاجن . بعشلا اذه لصا
 ةيداصتقالا ةايحلا  ةيرحبلا ةراستلاوةيساطرقلا ةيروطاربمالا . بعشلا  ةداقلا . ةيعاتجالاو

 - ينيلهلا نفلاب ةحاطرق رثأت  اهيادآو ةينيلملا ةراضحلاب رثأتلا ةرفاولا اهدراومو ةجاطرق يف

 داليلا رىراكسو ةيقيثوبلا ةراضحلا ةفلتخلا اهكسانمو ةيليدلا سرقاطلا نييجاطرقلا ةناند

 ؛ . ابتدنده لالسضاو ةجاطرق لاوز - هدويمسو اسيئيسم ةلراحم نويئادبلا

 ءا. ا. اا. ا.د... . .  نويلاقلا .  ثلاثلا لصفلا

 مبوغ

 . اهبابسأب دخلا رخأتو ةيلاغلا ةيندملا لاتكا مدع

 20 تا ا : 00 ا نويتلكلا هس

 تايندم - 'ناهبشلا ا ةبب ل ردأ  بعشلا اذه ةأشنفنتكي يذلاضومغلا
 جئاتنلا نييتلكلا دادتما نويتلككلا يديدحلا رصفلا تايئدم قا خيراتلا لبق اه

 ' , اهوفأو نييتلكلا ةيئدم فقوت  نييتلكلا دادتما اهيلا ىدأ يتلا

- 
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 لا املا يف فا جامل هن دك دخلا اع ا  نولافلج
 - ةسفانتم ًاماوقأ دالبلا ؤزجت ب اهيلا مبلبسو ةينيلهلا ةيقدلاب مهتالاصتا  عونتلا يف ةدحو

 برمحلا فارعأ نم هيلع اًوناك امو ءالبللا - فالحالاو ءالبنلا - ىضرفلاو بازحالا

 - نفلاو بدالا - ةنايدلا  ةراجتلاو ةعانصلاو ندملا  يعارزلا راهدزالا  وهزلاو
 . ةينامورلا ةرطمسلاو ةيلافلا ةيندملا

 يناثلا باتكلا

 ةيروبما امور ةراضح

 روصعلا قرط ةفاك ابيل يدؤت يتلا امور  نامورلا لبق ىرخالا ةبيرغلا بوعشلا
 . ةيروهجما امور يف ةراضحلاو متتفلا  ةميدقلا

 . 0 لا لا لا... . .  يئامورلا حتقلا  .الوالا لصفلا
 ٠ .٠ .٠ .٠ ٠ ٠ يروبخلا عسوتلا - ١

 ةسايسلل ينقتلا ل ا ل لمع يلامورلا حتفلا 'يطسوتم ملاع قلش

 ةعيرس تامواقم  ةيوناثلا يابسالا ينامورلا رايعتسالل ةقيمعلا بابسالا  ةيجراخلا

 , ىردج نودو لاوزلا

 0 .٠ ٠١ * .٠ .٠ .٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ةيركسعلا نوؤشلا

 لئارا يف ةقرجلا : ةمساحلا تاراصتنالا ةادا مئادلا فيكتلا ةيركسلا ثراوكلا

 7 6 ديس ء ةدايسللا + 0 الوطظننالا ا يال نّرقلا

 يئاثلا لصفلا .  ايلشقو ةئيدلا .  .  .  0.0.  .  . 0ا. . .
 ١  5-5ةنيدملا ٠ .٠ . 9ل ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ يآ ٠

 روكسد كتاذ ةيروبمج ةينواقلا هماسقأو ملقالا 3 ةيئامورلا ةنيدملاو ةينانوملا ةنيدملا

 » طلتع « .

 .ا د. م. .,  . 2 2. .  ةأضقلا بصانم : ىلملا رهاظلا-١

 ب.انم  ةيعقاولا تاديبقتلا  ةيكلملا بساورلا - ةلودلاو « ناطلسلا » ءيضاقلا بصنم
 , « داجمالا لسلست »  يخيراتلا هرود . بعشلا قوقح نع ةاماحملا بصنم ءاضقلا

 .ءا . ا .٠ ,  . ',  .  بعشلا تايعج : يطارقوعدلا رهاظلا-؟

  تايعمجلاو نيئطاوملا عيزوت يف ةفلتخلا قئارطلا امور يفو نانوبلا يف بعشلا تايعمج

 ,, ةدمتعملا لوصالا  ةيوثملاو ةيلمقلا نيتيمهلا تايحالص

 . : .  .5 . .٠  خوشلا سلجم : يطارق وتسرالا رهاظلا -

 000 ةاضق :سلجم ٠ خوشلا سلمم
 . هراهدزا بايسأو يسلجلا ماظنلا

 دك ول ل وا حرج كول "ل .  هصقأوتو ماظنلا لشف - "5

 , ملاقالا - ةيروبجلا ةنيدملا صقاول ةيلهالا برحلاو قل

 ال
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 . . 5. . . . .يعاتجالاو يداصتقالا روطتلا .  ثلاثلا لصفلا
 أ ا 7 ا ا ل ةماحلا ةقبطلا - ١

 تاورثلا  ناسرفلا - ءالبدلا 00 فارشألا ةقبط رايهنا  نايلوالا عمتجلاو داصتقالا
 , نويدلاو يمايسلا داسفالا  خذبلاو

 .ءا .ا د. د. ا . .  .  ةيحاصتقالا ةررثلا

 ١ ايلاطيا يف لاومالا سوٌؤر عمج- . 3 .٠ .٠ .٠

 ةمينغلا يلي ا ياسر رائؤتسا ادي ةيداصتقالا امور حلاصمعسسوتو ام ايلاطيا لالتحا

 .نيمزتلمللا تايعمج . صاخلا راثتسالا_ ه«ةماعلاكالمالا»و تامارغلاوبرحخلا_تاضيوعتو

 : . . .  .  ةيداصتقالا جئاتنلا «٠
 . ني دام لس امور ةتامتالاو ماسالا ايلاطيا  تايالولا ماع

 هادا . د ءاواد .ا.ا . .  انطللا تاقيطلا-

 .٠ 3 ' .٠ ٠ .٠ .٠ .٠ . ديبعلا برحو ىقرلا -ذ١

 . ديبعلا 2010 ميمادختسا ب ديبعلا ددع
 رارحالا ثوحالفلا .. 0 ٠ 05 ٠ ٠

 - يعارزلا ميرشتلا 1 ةكرملا - ةماعلا كالمالاو ةصاخلا كالمالا : 0

 : ةيعارزلا نيناوقلا جئاتن
 7 ها ءا .ا ا. . 0 .  ةمكدملا ةحداكللا عطل 5

 - فئعلاو 550 ةيلستلا بابسا  ةيليفطلا - ةلاطبلا نييثدملا نيحداكلا ةدحوو 00

 . نويدلاو سؤبلا

 هيلا - هين را طفلا داما و با وي ١ ووتم وج وأ زف ع دوم نو ١ ةةقاظا

 ءل 6.0.0.020... . ةئايفلا امور ةنيله-. عبارلا لسفلا
 ش يفاقثلا روطتلا تازيم

 . . .  ناتيديلقتلا ةننيدلا ةايحلاو ةنايدلا- ١

 - نيحالف ةنايد - ةملئاعلا ةنايدلا - ةلآلا ماما ناسنإلا ةهلآلا ديت. لرالا ةئايدلا

 , ةلردلاو ةدايملا ةماعلا ةدابعلا  ةلودلا تونبك  ترئبكلا

 .٠ "وى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . تاثدحتسملا - ؟

 ب ةيناثلا *: عنب 0 ةمزا  ةميدقلا تاسايتقالا  ةينانوملا ةراضحلاب ةيئيدلا طباورلا

 ةيسايسلاو ةيعاتجالا رهاظملا  ةيقرشلا تادابعلا لادا : هاردج مدع عمشلا
 ٠ ينيدلا روطتلا

 . د. .  .   ةيركفلاو ةينفلا ةظقيلا ؛ امور ةنيله .  سماخلا لصفلا

 ١ نفلا 3 ٠ ٠ ٠ 5 .٠ ٠ ٠ ٠

 تفقبينامورلا ةراضحلاو ةنئاطبالاةرامطلا والا 0 - يثادبلا نفلا - يسررتالا رثالا

 نينانفلاو يناويلا نفلا ةرطيس  ةينانويلا فحتلا لقث  ىربكلا ةماعلا لافشالا
 ّْ . ةراعلا ةسدنه - ةشاقنلا - نييئانوملا

 موك

 لفك
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 ٠ - يرككفلا روطتلا .

 ةظفلاحا . .  أ ا . اى ا.

 هلل ازيك ا تل راك ةعرم  ةرسلا يي يعقارر حالف بعش

 نولرألا ةيئامورلا -

 . اهراشتناو لا ةمواقم - ا!

 بدا يناثلا 5 يف ةيئانويلا ةفاقثلا تاردن  ةيئانوبلا ةراضحلا د عارصلاو نوتاك
 . سوبلسول : ءاجلا ءوشق - ةينانويلا ةفاقثلا

 00 سا "ف . ينيتاللا بدالا حتفت - ص
 - نوناقلاو 20 عماول ملا ىلا ةعزنلا . يماعلا دوملا يناثلا نرقلا ةقالطنا

 ل سيركوأ ١ رعشلاو ةفسلفلا - يبدالا حرسألا توم نورشيش ةغالبلا خيراتلا

 , سولوتاك : ينانغلا رعشلا
 لح يل هاجد وو و ودا نتح حرف ل كوش يصح يا جا وي شهوات

 ناشلامْسْقلا

 ةينامورلا ةدحولا تايندم

 لوالا باتكلا

 ىلوالا ةيروطاربمالا دبع يف ةينامورلا ةيندملا

 ( يناثلأو لوالا نانرقلا )
 . 0 . ينامورلا مالسلا ىلا ةيلهالا برحلا نم ٠.. لوالا لسفلا

 50 ةيلهالا برحلاو ةيروطاربمالا  ةيروطاربمالا' ريدت نا نم ريثكب زجعأ ةيروهجلا ةئيدملا

 ةرقلا  هلئاسوو هتاموقم : يلامورلا مالسلا  عارصلا ةجمتث  ةرادصلا امور عزاني ينيلهلا

 : ةوقلا مظنت . ةديدجلا ةيركسملا لرلخلا روصق - ةيجراخلا ةوقلا يخادلا مالسلا ساسا

 دردملا لع فارشالا  شومجلا  ةيفاضالا تادحولا  نويجللا : ينامورلا شيجلا - ةيرحبلا

 . ةثزاولا هوض لع دنا تايغ يف ةاملا  اهميظنتو
 . عقاولاو رظنلا نيب ةلودلا .  يناثلا لصفلا

 يئابنلا اهعباطو ةيسايسلا ةروثلا
 0 3 .٠ .٠ .٠ . 0 .٠ روطاريمالا -5

 جو ل ل »م. كم ل . محلا-١

 . نوناقلا يح

 فيك
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 14 زم بدل ١ 41 د 1 ةيحلالا ةيانعلا هتدعأ يذلا لجمرلا -
 ل ةلاه  ربحلا روطاربمالا  اهعباثمو اهو وطت ؛ ؛ ةيروطاربمالا للجت يتلا ةيحورلا 100-

 . ككشنلاو ةأرجلا نيب  روطاريمالا ةدابع  ةيروطاربمالا ,لئاضفلا . يروطاربمالإ

 مسو» .0 . 0 . 20 . .  .  يظنلاو مقاولا نيب ةرسالا يف ةقالخلا
 ويلوملا ةرسالاو يلالسلا قحلا روطت  ةعئتمملا ةثاوولا يف ليدبلا : ةيروطاربمالا ةفالخلا

 ةبرجت *لاتكا مدع  ملصألا رابتخاو ةيفوطنالا ةرسالا  ةيفالفلا ةرسالا ةيدواكلا
 , يروطارتمألا يكسلملا ماظنلا

 5 . . ,. .,  ةعذقلا مظنلا - 0

 1 1 وبلا سلجم ب 7 ولاو بصانملا  ةيبعشلا تاعاتجالا

 سموابا و كح ان دو ةيزكرملا ةرادالاو ةموكحلا اهب تعلط يتلا تاسسؤللاو مظنلا -.م
 , ةبايثو ةياصو ةيوادالا بتاكل لا  صاخلا روطاربمالا سلجم  هبعاصمو روطتلاةرورض

 ساروا - 70 »أ كيب كل م م ب اهل" ةسيلقالاو ةيلحملا ةرادالا -؛
 : ةيلأملا  ةلادعلا  ةرادالا رمغت ةديدج حور - ماكاو تايالولا عيزوت  ايلاطيا

 موسو ديحوتو ةيبئارشلا ةارادملا - ى رخآلا تايالولاو ايلاطيا نيب توافتلا رارمتسا
 فقيدلبلا كاس ولا اببلع تماق يقلا,ىدابملاو ةيل ةيلحلا ة ةرادإلا تتايالولا سلاجم  ةياببللا

 ,٠ ةمزالا ءدبو ةرادالا ريس

 موا .٠ ل "9 ". 9

 سيسي رك لت ل تا ا ةصالخلا
 ةلودلا ءانبو يملا ماظنلا

 رسسفلا» ولا ولك وم توم نط ةيعاتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا ..ثلاثلا لصفلا
 ىيآ ١ 15 3 5 2 2 2 3 . . ,.  داصتقالابذ١

 - هتاياوؤسم عم هجول ابجو ينامورلا ملاسلا - 5258 : مهسجاوهو ماكملا مومم
 - ةيلودلا ةراجتلا  ةلمعتسملا تالمعلاو ينامورلا دقنلا  ةينقتلا اهلئاسرو ةراجتلا
 يعانصلا ددجتلا نادقف اهبمقاوو اهرطخش ؛ ؛ ةعاملا ةينقتلا ابلئاسو روصق ؛ةعارزلا

 . هتالكشمو جابنإلا  ةيعانص ةيزكرمال  همادعناو

 هدر يل وتوك و ل هم اق 1 ا ب ل ا ل
 نا 7 7 3 ل يعاّتجا عقاو يلملا ماظنلا - ١

 : فيلاقشلا ةقيطو خويشلا ةقيط «  ماظن » ةاك لصا  روطاربمالا ةناطب  روطاربمالا
 : ةلوبلا كالما يف ةلماعلا ديلا  ينامورلا بعشلا - هتازايتماو كلسلا

 0 د 5 3 3 ينامورلا عمتجلاو ةيروطاربمالا ةدحو س ؟
 فارتعالا مولقنو ناكسلا لادبتسا - - قتعلا ةكرح . اهتقتوبو ةيروطاربمألا ةآرم امور

 ” ةيزاوجروملا :ندملا يف يعاتجالا مقاولا نردفل ةيئامورلا ةيوعرلا قوقحي ديازتملا
 ةدحو صاع نم رصنع ةيدلبلا ةامحلا  اهدوجو ةيزاوجروبلا ماخس ةيدلدلا

 - نرعراصملا :٠ ةيئامورلا تاثدحتسملا  عاظنلا اذهل ينيلهلا أشنملا  ةيروطاربمهالا
 لشف - بامنإلا ةلقو ءارثلا - يروطا ريمالا ملهلاو اهتاجايتحا ؛ ةزاتمملا تاقبطلا
 - تايالولا يف ةبشنلاب ةناعتسإلا  ةيطارقوميدلا تاعيرشتلاو حذبلا ةنيراحم نيناوق
 . يعاتجالا ءاقترالا  ةيشيئملا ةمظنملاب تقل يتلا تارييغتلا

 مهم



 نك ! 7 , . . .   انثدلا ةيعامجالا تاقيطلا
 ةةسيعؤللا هلها وود د ةيئاسنالا ةفطاعلاي روعشلا - فيرلا يف ةماعلا ديلا  ةلماعلا دبلا

 ,اهدوبقو ةيئاسنالا

 سووا ٠ . 2 .. . 2 ,.  ةسرقلا اهبابسأو ةعلاطلا ةمزالا - 4

 07 تالخادم 0 ةمزالا رطخ ب اهتاجاح . قرغم ينيدم عباط تاذ ةراضح

 .٠ .٠ . . .٠ 3 .٠ ١ . ةديدجلا و ةمدقلا تانايدلا 6 عبا رلا لصنلا

 0 ءا. ا . . . .  ةطدلا ةفظاعلاح ١

 داش انعو ا ين تقيهلالا ةيانعلا نيدلاو ةفسلفلا تةنايدلا نسفقومو سطسغوأ
 اء .  .  .+ . : ٠ اهسوقطو ةيشئولا-؟

 ينيدلا 0 5 نيالا 5 قرشلا قوفت  برغلا : ةيبنجالا تادانعلا  تادابعلا

 , برغلا يف ةيقرشلا تادابعلا  قرشلا يف

 لالا م م م . .  اهعابتاو ةدحوملا تائادلا -
 ةرسالا - نوريت داهطضا ا ةمحمسملا -هوهنلاو ةيدوبملا - ديحوتلاو قرشلا

 سئانكلا ةايح ى ةتباثلا جئاتنلا -حاجنلاو مدقتلا اذه بابسأ تنويحسلاو ةينوطنالا

 1 ٠ عدبلاو ينيدلا لدجلا ةيلخادلا اهتايظنتو لرالا

 للا ا و اهدودح ٠ ةيئفلاو ةيبدألا تازاجنالا .سماخلا لصفلا
 سا 5 : ء.ا 2.0.0.20 ضطسغوأ رصع-١

 5 0 نم همم يف رصع > ب ىرخالا ةينيلهلا مصارعلا ةسفانم امور

 - .ثرويئادجولا - ءارعشلاو سويتاروه ب لمجرف : رعشلا فيل تبت ؛ : خيراتلا

 يمسرلا نفلا

 اك . .٠ ٠ .٠ .٠ .٠ .٠ .٠ ةماعلا عاضوالاو فورظلا - ٠

 دنع قوذلا, ةفاهر  ةيبوعشلا 00 ماظنلا - ايلعلا ةيعاتجالا تاقبطلاو ةفاقثلا

 : كاذ ذا ةيبرتلا ماظن ب ةيويندلا تافارحتالا يفضاملاب باجعالا  ةبعاولا ةبخنلا

 بهئاتنلاو فادهالا : ةسايسلاو ةفاقثلا نيب قةفاقثلا رشن يف اهرثأو ةسردملا  ةباطخلا
 1 يرغللا عضولا

 ا ؟ +“ هذ 4 هل + . هذ ؤعألاوب لطلا لصلاح
 اك . 5 ٠ .٠ ٠ .٠ ةساعلا حورلا تاطحمنا -

 اعلا 3 ةفرعم - صخب يأ راحبتسالا كانه 000 انه نقرأ : نيضيقنلا نيب

 ولالا ٠ . 1 كوم توما اخ ا كل " ةشئاللا 0 دا

 ,ةقاخلا .ميرانلا قياوولا نف - رعشلا ب ةباطخلا ةقسلفلا  لحارم « نونف « دارفا

 45١ ها ا ملا6 : 5 . .٠ .٠  ةيئانوملا بادآلا

 يالا ا سوخراتواب - ةضهنتو تاطحنا نيب

 فب . .2 . . .   ةيقرخرلاو ةيسدنملا تازاحالا_؛
 ةرطيسلا جناغو جهانم : ةيرامعملا ةسدنهلا  يعقاولا بهذملاو تحنلا نف  ةلاصألا ةمضق

 -يراضحلا رابصنالا زكر ةئيدملا جراخلاو لمت ادلازم يفرخزلا نفلا-ةعيبطلالعةبيجعلا

 5 تارادلا - تايالولان دم لزاثملاو لشحتلا ةماعلا اهيئابمو ةيروطاربمالا ةنيدملا

8464 



 ول ل كن تنوي الملل ابل واح كيلح دوخ دع او ب كح و :دتفاطم اة
 . دارطاو ةدحو  ءالبن ةراضح

 يناثلا باتكلا

 ) عبارلاو كلاثلا نانرقلا )

 00 . . .   كلاثلا نرقلا ةمزا .  لوالا لصفلا
 5 نويناساسلاس رفلا 0 ةيقرشلا ىلسولا ابوروا -يربربلا رطنملا تقي ركسعلا ىفروفلا

 اهبقاوعو ةيداصتقالا ةمزالا د خيراتلا يف لوالا يدقنلا مخضتلا  مامقنالا راطخا
 ةيعاججالا ةروثلا  ىلوالا ةماعلا تادابطضالا : ةينيدلا تاارطضالا  ةيعائجالا
 . ايلعلا ةحلصملا يعادو

 نرقلا يف ةليزملا تاحدلسالا لالخ بابارطشالاو راطخالا ددجت .  يناثلا لصفللا
 ن1 ا ل كوم وم اب“ و _ هل نوح ,تهلأزلا

 . ا. ا. ا. اما... .  ةريادإلا دق ةظابلا دوبيجلا-دذ
 ١- يناثلا يروطاربمالا دبعلا يف شيجلا . 000 0

 ةدايقلا  برطلا نقو عطنا - ديئحتلا ب فيرلا شي دودحلا مظنت .

 ةرباربلا موجه مسا .٠ 8 .٠ 85 .٠ .٠ ٠ ٠

 , ىفوفلا .. لماشلا بلا طودلا يدعتو نوهلا لوصو .. نيرلا - سرفلا
 7 م هيل . ., . 0 ةيلغادلا تاوعصلا-

 3 ٠ 3 .٠ .٠ ةيلهالا بورحلاو ةطلسلا لاقتنا - ١

 ةعابطلا منح جرجتللا نيطتطسق لح ب يعابرلا سوئايسيلك ويد ماظن ةماعلا فورلظلا
 ةيروطاربمالا ءاد رارمتسا  تاباصتغالا لشفو ةيلالسلاة ركفلا ةدحولا رارمتسا يف
 , نمزملا

 هاو 1 ةينيدلا تاعازنلا هس ؟
 2 نواس اس كلاثلا 0 ا يف ةم ةيحبسملا ةنايدلا راشتناو ينيدلا مسلا

 ةسؤئكلا - ةيلثولا ةياهن  تازايتماو لهاست  ةحلصمو عانتقا : نيطنطسق رصنت
 , تاقطرفلاو ةلودلا  ةلودلاو

 . . .  ةيطارقوريبلاو ةقلطملا ةيكلملا .  ثلاثلا لصفلا
 , ةلودلا لوحت بابسا ١

 ٠ .٠ 3 .٠ ٠ .٠ . ٠ ٠ . ٠ 3 ةلودلا لاوما -

 . صقاونلا  ريخستلا  دراوملا - تاقفنلا |
 .٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ 0 ةسيلقالاو ةيلحلا ةرادالا - ؟

 تايش ىبالا - تايالولا  ةيطارقوريبلا  ىربكلا كالمالا تاباصتغا ءدب  ةئيدملا طاطحلا
 ةيفرشلا .بساورلا  ةينيطنطنسقلاو امور :ناتمصاعلا  رصقلا سرح ةدابق - ءالكولاو
 . مماوعلا يف

 مو

 شركتي

 فو
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64 
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661 

 664غ

 ههه

 هالا

 نفي
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 . ٠ ٠ . .٠ 2 . .٠ روطاربمالاو ةيزكرملا ةموكحلا »ب

 - طالبلا سئاسد  ىربكلا حلاصملاو عمجملا - ةيتتوكلا  يصخشلا ماظنلاو ةلودلا

 ةيرابطا تاداعلا . تامجاولاو قوقحلا  هلالا لثمم - يركسعلاسيئرلا ؛ روطاربمالا

 , قلطملا محلا  تالافتحالا يف

 . .0 . 0.0. . ةيعاتجالاو ةيداصتقالا تاديدجتلا .  عبارلا لصفلا
 3: : . ,. و. .,  .  داصتقالا فسكت ا

 , ةماع 0 - ةيداصتقالا 5 بلاطم  لعالا دلتا : راعسالا يدقنلا عضولا

 يناملعلا عمتجملا - ؟ 5 .٠ ٠ . 3 ٠ .٠ ٠

 فارشالا  ةيئدملا ةامْلاو ىطس 7 ةقبطلا  ةيعاجتجالا ةسايسلا ةدج الكرك موسرم

 الما يف ءاينغالا ةشيعمو ةيرافقعلا ةورالا  مهتازايتماو مؤابعأ  نويمسرلا
 ,عابثالا ي دايسإلا  ةياحلا  ءاكرشلانوحالفلا_ نوفاطقلا «نويفيرلانوحداكللا_ ديبعلا

 و ور ا ا كك يسنكلا عمتجلا - م 55

 بتستكو فقسالا ب 577 كسنتلا  ةيداصتقالا ةسينكلا ةوق  تاءادتهالا دايدزا

 , ةيوبابلا  ةكراطيلاو ةفقاسالا ءاسؤر  عماجلا ؛ ةسينكلا

 . ىء.ا . .  ا .٠ .2 . ناو ركفلا .  سماخلا لصفلا

 2ك ا الا مك“ روف وو ل ل ل ينيدلا ركفلا - ١

 . . 0 .٠ ٠ : .٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ةسثولا-١

 ةراضحلا .'رحسلا  ةثيدحلا نيطولفأ ةيئوطالفا  ءارآلا ديحوتبهذمو ةيقرشلا تادابعلا
 , ةينثولاو ةيئاتوملا

 : ره دوو * صح الار كا وا نقب ةيحيسملا ب ؟

 نا ةيولاملا . ىرحخالا" ت د ا سوئيجيروا
 ةيقالخالا تالوحتلاو ةدابملا

 ةيركفلا ةايحلا - و 3 .٠ . .٠ . 3 85 .٠ ٠

 20 . ى. م. ةماعلا فورظلا-ذ
 نوال فراق“ 50 ةيسيسلاا - ملعتلا  ةيديلقتل ةفاقثلا رحس رارمتسا

 , يوغللا مضولا

 .ء.ام .  ا. د ده . ها .ا د. ا. . كافاولاد#
 , ةسينكلا ءابآ  رعّملا  نايبلا - خيرات عمارلا ملا . .نوثاقلا - يماعلا رقبقتلا

 هل د ل م ار د يا روع 1 انف د قفل
 : ةيروطاربمالا تارقملا امور : ةنيدملل لعالا لثملا رارمتسا . فصاقملا  يفاملا طسق

 .يناسورلا  ةيقرشلا تاريثأتلا . ةشاقنلا ةيابت  ةينقتلا طاطحملا  ةيتيطنطسقلا
 . فرخزلاو ءانبلا : ةسينكلا

 سداسلا لصفلا .  اهثرإو ةميدقلا امور توه ٠ 0 ٠ .٠ .٠ ٠ ٠

 راببلا - رامألا ناضا ب رغلا يف هلاوز  قرشلا يف يناثلا يروطاربمالا دبعلا رارمتسا
 . امور ثرإ - ةراضح

 هلو4

 مق

514 

 نرخ

 دل
 ليغ

 هليل

5_4 

 ف

 هكا



 كلاثلاوِقلا

 ص ةيقرلا ايسآ
 ١ عسبارلا نرقلا رخإوا ىتح ةيحيسملا علطم نم

 ول4 . . . . .  . . . ةيقرشلا ايسآل ماع فصو .  لوالا لسفلا

 و94 . . . . . 0 . . .   يراضحلا عامشالل باطقأ ةثالث-ذ
 ْ 0 . نيصلا دنا  جراخلا نم ناربا

 006 8 " 5 : 5 5 يفاقثلاو يراحتلا لداشلا ملا

 , يقافثلا انا نم ى رخأ هوجو - ةيلفلا تارثؤملا  ةيراحتلا تالدابملا

 دقوا ا. ل . >. «  ةيدنشا » دنا روطت .  يناثلا لصفلا

 : 0 1 يفسافلا روطتلا  ةيعاتجالا ةايحلا - فيرلاو ةتيدملا راطا
 ا, ايسآ قرش يبودج ةعقاولا راطقالا يف يدنهلا ذوفنلا لحارم .  ثلاثلا لصفلا

 . يب - نل ةكلمم  ةديدعلا افودو وبالملا ةريزج هيش مان وف ةكلمم

 الا . .٠ ىلا . . م . .  .  .  ةينيصلا ةلتكلا د عبارلا لصفلا

 املإوا ٠ : 5000 جلا جرا

 - خئام غئاو تاحالصا ةلودلا 520 ةييمالا ءابعالا  يراقعلا ماظنلا  عمتجما
 , تسلا تالالسلاو ثالثلا كلاملا . ناهلا دبع رخل يف ةيعاتجالا ةمزالا

 فرك 0 .٠ ٠ 0 ٠ ٠١ ٠ ينيدلا قاطنلا - ١

 ّ .هارآل ديحوت ىلا تاعزنلا - 00 ةيراطلا  ةيذوبلا لوشد

 الك ٠ , . 5. .. ةيساعلاو ةينقتلا تافاشنتكالا
 0 0 ةيدعما ئاوسلا  راظنملا . ةيسمشلا ةعاسلا ةلوزملا - ةيئاملا ةعاسلا

 5 ةيوايسلا ةركلا رئاودلاو ةركلا زاهج - ةيوامسلا م ارجالا

 وهإ4 . . . . . . ,  ةينيصلا ةراسخلا راشكنا .  سماخلا لسفلا
 . نإبايلا  ايروك - ىطسولا ايسآ

 نبوب»س . ,. . . .  .  رداصملا ال»هإ . ,. , .ةماعةقاه

 “ميو . .  .  .  نراقم ينمز لودج الثا .٠ . 0. . ةيبرع عجارم
 مكثت م0 . مماصتلاو طئارخلا تسربف ملأ ما ما . مالعالا لودج

 16و“ هج دم م كيب دخلا ١“ كو ماع تسربف مله١ .ا .0 6 .روصلا تسربف

 ثلاثلا دلجملا هيليو يناثلا دلجملا ىهننا
 ىطسولانورفقلا
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